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VEILINGBOEK

RUN FOR HUMAN RIGHTS WATCH



Access to education for refugee children

De Stichting
In 2009 is de stichting Run for Human Rights Watch
(“RfHRW”) opgericht door een groep enthousiaste young
professionals met het doel zich in te zetten voor de
gerespecteerde mensenrechtenorganisatie Human Rights
Watch. Sindsdien wordt er elk jaar geprobeerd zoveel
mogelĳk geld in te zamelen voor Human Rights Watch.
Daarnaast probeert RfHRW de schending van mensenrechten
bĳ zoveel mogelĳk mensen onder de aandacht te brengen. 

RUN FOR HUMAN
RIGHTS WATCH
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RfHRW 2022
Dit jaar gaan wĳ met 35 enthousiaste young
professionals (uit het bedrĳfsleven, de
politiek, de media, de gezondheidszorg, de
wetenschap en de advocatuur) ons inzetten
voor Human Rights Watch. We focussen ons
op het doel: Access to education for refugee
children. We hopen maar liefst een bedrag
van 200.000 euro op te halen en dit doen we
door midel van allerlei verschillende acties
zoals een benefiet diner, een festival en deze
veiling. Met ook als einddoel om op 6
november 2022 de finish te halen van de New
York Marathon. 

www.runforhumanrightswatch.nl

http://www.runforhumanrightswatch.nl/


In het afgelopen jaar heeft HRW bereikt om toegang
tot onderwĳs voor alle vluchtelingenkinderen te
garanderen. Samen met partners en getroffen
gemeenschappen hebben ze voortgebouwd op
eerder onderzoek en belangenbehartiging, met
name in Libanon, Griekenland en Bangladesh.
Tegelĳkertĳd is er een momentum opgebouwd in
de richting van een wereldwĳd streven om de
belemmeringen voor onderwĳs voor
vluchtelingenkinderen aan te pakken. Gesterkt
door vooruitgang in verschillende onderwerpen zet
HRW zich in om te pleiten voor een betere toekomst
voor gevluchte kinderen.

ACCESS TO EDUCATION
FOR REFUGEE CHILDREN
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 Deze inzamelingsactie van Run for Human Rights
Watch stelt HRW in staat om barrières voor
onderwĳs voor vluchtelingenkinderen te
onderzoeken en bloot te leggen. Met hun
onderzoek is er op rechten gebaseerde
aanbevelingen ontwikkeld en zĳn beleidsmakers
aangespoord om ervoor te zorgen dat elk kind de
kans krĳgt om te leren.



14:00 Inloop
14:30 Opening
15:00 Begin veiling
18:00 Borrel + bekendmaking loterĳ 
19:00 Einde 

PROGRAMMA 

Tĳdens de veiling zullen er loten worden verkocht. Een lot kost €10 en je
krĳgt dan 3 consumpties erbĳ. Met een lot maakt u kans op fantastische
prĳzen. De winnaars van de loterĳ zullen aan het einde van de veilingdag
bekend worden gemaakt. Op de dag zelf kunnen dus loten worden gekocht! 

Zaterdag 22 oktober
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HOOFDVEILING 
Tĳdens de benefietveiling zullen er 40 stukken worden geveild. De
veilingmeester Jelmer Meĳer zal eerst een korte omschrĳving geven van het
aangeboden object, waarna u de kans krĳgt om een bod uit te brengen.
Indien u de hoogste bieder bent, zullen wĳ u vragen een
machtigingsformulier te ondertekenen, waarmee u uw veilingitem kunt
claimen en betalen aan het einde van de veiling. 

LOTERĲ 

Er zullen 10 stukken middels een stille veiling worden geveild. U kunt
meebieden door op de instagram van de veiling (@veilingvoorhrw) te kĳken
en of te reageren op het item of een bericht  te sturen. Wĳ zullen bĳhouden
hoeveel er op de items is geboden en dat ziet u dan bĳ uw veilingitem staan.   
De hoogste bieder zal dan op 30 oktober de uitslag van de stille veiling te
horen krĳgen. 

STILLE VEILING

https://www.instagram.com/veilingvoorhrw/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


LIVE VEILING

Peter de Vries ontwikkelt zĳn techniek al meer dan
twintig jaar. Zĳn werk probeert een nieuwe
betekenis te geven aan bestaande voorwerpen.
Peter werkt graag met verschillende materialen en
hergebruikt vaak alledaagse voorwerpen om ze een
nieuwe betekenis te geven. Vlaggen zĳn
bĳvoorbeeld een terugkerend motief in zĳn werk,
omdat mensen ze onmiddellĳk herkennen en er
een betekenis aan toekennen. Door de kleuren en
texturen te veranderen, verandert de Vries ook de
betekenis ervan, waardoor de kĳker op een heel
andere manier van een anders zo populaire
afbeelding kan genieten. 
Het schilderĳ : MOKUM XXX
In elk MOKUM schilderĳ is de Vries zĳn signature
tekst terug te vinden, namelĳk: ‘It will always be
you and me’.
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1. Schilderĳ Peter de Vries

Hierbĳ krĳg je een volledig
verzorgde pubquiz, met Mees &
Michiel als masters. De pubquiz
zal uit verschillende onderdelen
bestaan over veel verschillende
onderwerpen voor jong en oud.
Het enige wat nog zelf geregeld
moet worden is een beamer. 

2. Avondje Pubquizmaster Cadeaubon
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3. Verzorgde boottocht tĳdens
Amsterdam lightfestival
Het Amsterdam Lightfestival is een jaarlĳks
terugkerend evenement waar er verschillende
licht kunstwerken langs de grachten staan.
Met deze boottocht langs deze route kan je
dus genieten van al deze mooie kunstwerken,
onder het genot van een hapje en een drankje.
De boottocht is voor 8 personen.  

Vakantiehuis in Les Chabannes-Basses
(boven Limoges). 3 slaapkamers, max
6 personen. Voor 1 week (zaterdag-
zaterdag), data in overleg met
(Nederlandse) eigenaren. Excl. kosten
voor schoonmaak en extra voor
energie: €160

Op deze boot passen 40 man. De muziek
is inbegrepen, maar de hapjes en
drankjes moeten zelf geregeld worden.
De boot is voor ongeveer 4 uur zĳn. De
datum voor het varen is nader te
bepalen. De boot ligt in Amsterdam. 

4. Vakantiehuisje in Dordogne (FR),
1 week voor max 6 personen

5. Rondvaart in een sloep
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Dit is een erg leuke teambuilding
activiteit of gewoon een leuke
onderneming met vrienden. Je  leert
roeien op de Amstel onder begeleiding
van een toproeier!

6. Roeiclinic van 2 uur voor
team/vrienden/bedrĳf met borrel
achteraf

Een geheel verzorgd diner voor 4
personen (Dinerbon voor ongeveer
€250) . Dit kan op de woensdag of
donderdag worden gebruikt.  

7. Geheel verzorgd Diner bĳ de
Escobar Amsterdam

Een hockey clinic van een halve dag
gefaciliteerd door twee voormalig
Hoofdklasse speelsters. Ideaal om
hockeytechniek te verbeteren of op
te frissen of voor een bedrĳfsuitje.
Locatie kan in Rotterdam of
Amstelveen, datum in overleg.

8. Hockey clinic van twee (ex)
Hoofdklasse speelsters



Een drie gangen diner inclusief
een broodplankje, een lekkere
huiswĳn, en natuurlĳk koffie/thee
en friandises.
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9. Diner voor 2 personen bĳ
Shaffy Restobar

Speciaal voor het goede trekken de mannen van Crispy Duck Catering
nog 1 laatste keer de koksbuis aan! Volledig diner bĳ u thuis (Max. 15
man, inkoop eigen rekening)  

10. Crispy Duck Catering afscheidsdiner 
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Nachtje weg bĳ een Bed & Breakfast in een historisch grachtenpand
op de Nieuwegracht in het Centrum van Utrecht. U krĳgt een
appartement gelegen aan de werf. Het appartement is voor twee
gasten, met een slaapkamer (tweepersoonsbed) en een eigen
badkamer. Ook is er een laptop vriendelĳke werkplek aanwezig. Een
heerlĳk ontbĳt wordt ook geserveerd door de lieve eigenares
Annemiek. 

11. Nachtje weg in Utrecht bĳ B&B

Twee overnachtingen in een appartement in Amsterdam op de Oranje
Nassaulaan, prachtig gelegen met groot balkon aan het Vondelpark.
Datum in overleg. 

12. Weekendje Amsterdam aan Vondelpark



Wĳnproeverĳ op locatie of bĳ
iemand thuis onder begeleiding
van een sommelier. 
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13. Franse wĳnproeverĳ voor
6 man

Je kan verblĳven in dit mooie vakantiehuis is gelegen in het prachtige
Provence Alpes Cotes d’Azur, in de buurt van St. Tropez. Het is een
vakantiehuisje voor 8 personen en je kan hier 1 week heerlĳk vertoeven,
in goed overleg met de eigenaar voor welke maand. 

14. Vakantiehuis in Zuid-Frankrĳk
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Wil je heerlĳk een weekendje weg in Amsterdam? Dan is dit je kans.
Dit is een heerlĳk appartement op de Overtoom voor 2 personen. Het
appartement ligt 5 min van Leidseplein af en zit naast het Vondelpark.  
De datum is in overleg en het is alleen op een zaterdag of zondag. 

15. Weekendje Amsterdam bĳ Vondelpark en Leidseplein

Isabelle Siem, geboren in 1999, is een
Nederlandse kunstenares uit Amsterdam.
Elk schilderĳ van Siem is uniek en heeft
een eigen verhaal. Het schilderĳ dat Siem
maakte voor de Human Rights Watch
symboliseert vrĳheid, een mensenrecht
dat voor velen niet vanzelfsprekend is.
Het schilderĳ toont een abstracte versie
van een speeltuin om het zorgeloze
speelplezier van kinderen te
vertegenwoordigen. 

16. Schilderĳ Isabelle Siem



Abstract schilderĳ met warme kleuren. De
verschillende lagen en kleurgebruik geven
het werk diepte en een speelse twist.

Acrylverf op katoenen doek, 40x40x2cm.
Gesigneerd aan de achterzĳde en klaar
om op te hangen. Artist: Rianne van der
Waals (insta: @riannevanderwaals.art )
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17. Schilderĳ Rianne van der Waals

Taylor-made Energietransitie Masterclass van Rotterdamse Energie
consultant Darel. Afstelbaar op tĳdsduur/ groeps grootte en
interactiviteit. Min 10 tot max 60 personen. Min 2 tot max 6 uur.

18. Taylor-made Energietransitie Masterclass Darel

https://www.instagram.com/riannevanderwaals.art/
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In 2016 was er in het Valkhof museum
in Nĳmegen tentoonstelling over ‘100
jaar Vierdaagse’.
Deze ‘Free hugs’ (50x70cm) gemaakt
door fotograaf Rianne van der Waals
was een van de geselecteerde foto’s
die de sfeer van de Vierdaagse tĳdens
die tentoonstelling weergaven. Een
waar museumstuk dus! De foto is
gedrukt op forex en kan vrĳ in de
ruimte hangen omdat op de
achterzĳde gladiolen gedrukt zĳn.
Leuk voor thuis maar ook een topstuk
voor op kantoor 😃

19. 'Free Hugs' van Rianne van der Waals

3 uur Zeilles in kielboot op niveau
naar keuze (CWO1/2/3) inclusief
theorie. 1-4 personen op de Kralingse
plas in Rotterdam.  

20. 3 uur zeilles op de
Kralingseplas



Vergelĳkbaar met Escape Room
(https://www.seriousgamen.nl/pr
oduct-page/the-x-files ). Leuk voor
teams binnen bedrĳven (of andere
groepen tot 25 man).
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21. Serious Game - The X-
Files

‘Amateurfotograaf flying creatures
heeft een van zĳn werken
beschikbaar gesteld. Deze foto van
de iconische ĳsvogel wordt in lĳst
aangeleverd. 40 x 30 (b x h)

22. Natuurfoto ĳsvogel geschoten 

Frans Hoekman is pas net
begonnen in de kunst maar maakt
al prachtige stukken. Speciaal
voor de veiling maakt hĳ een stuk
voor de marathon. Het wordt een
ander stuk dan deze, maar dit is
een voorbeeld. 

23. Schilderĳ van Frans
Hoekman

https://www.seriousgamen.nl/product-page/the-x-files
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Een heerlĳk 4 gangen diner bĳ
REM-eiland. Het diner is voor 2
personen en is exclusief drank. 

24. 4-gangen diner Chef's
Menu bĳ REM-eiland 

Weber Studio's boutique hotel
middenin het centrum van
Amsterdam (Marnixstraat).

25. Hotel overnachting Weber
voor 2

26.Brouwerĳ ‘T Ĳ Jenever
(speciale editie 1/1000)
Onze favoriete struisvogel heeft
zichzelf weer dienst bewezen door
middel van deze limited editie,
1000 stuks geproduceerd, jonge
jenever. Wie weet trap jĳ
vanavond wel af met een
kopstoot?



Je kan dit op verschillende
manieren gebruiken. Je kan dit of
als mediation consult gebruiken,
of als buurtbemiddelaar en/of
leren onderhandelen volgends de
Harvard methode
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28. Mediation consult van
een professionele mediator

Een professioneel interview met je
ouders of grootouders om hun verhaal
vast te leggen. Dit wordt gedaan door
Ageeth van der Veen, die al 25
interviewt voor musea, archieven,
families en boeken.
https://deinterviewer.nl/

27. Professioneel interview

29. Kunstwerk van Kokky art
Kokky Art is in 2022 opgericht door
kunstverzamelaar David Kok. 
Dit stuk is een grote kleur ets van
Leentje Linders (1942)
 ‘Een dag aan zee’, 1979
(insta: @kokky.art)

https://deinterviewer.nl/
https://www.instagram.com/kokky.art/
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Een driegangenmenu met interactieve lezing
 door Jan Hille Noordhof en live muziek van
Jeremy Olivier (finalist Voice of South Africa) 
‘WAAROM ZEGGEN WĲ NIET WAT WĲ VINDEN?’
Vanaf 17.30 uur ontvangen wĳ je graag op
Landgoed Zonheuvel voor een
driegangenmenu met live muziek en een
interactieve lezing over dit belangrĳke
themaVertrekpunt is het boek ‘Waarom
zeggen we niet wat we vinden? Op naar een
open en veilige bedrĳfscultuur’ van Jan Hille
Noordhof. Ga voor meer info:
WWW.PEOPLEPLUS.NL 

30. Kasteel Lezing met driegangendiner en live muziek 

Chef Ruben Bergkamp komt een avond naar keuze bĳ u thuis koken
met Lot als sous-chef en bediende. (Let op: inkoop ingrediënten voor
eigen kosten)

31. Chef Ruben Bergkamp en Lot als bediening

https://peopleplus.nl/
https://peopleplus.nl/


"The Wedding gift'

Artist, photographer and film-maker,
Kenneth Hope (1949 – 2017) made
works that address the continuous
evolution of society, exploring the way
commonplace things are seen and
documenting nostalgic images alike.
His artistic preoccupations reflect a
close relationship with conceptualism
whilst maintaining a narrative
undertone.
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33. Schilderĳ Kenneth Hope

Drie business coach afspraken bĳ een
ervaren HR-manager en zelfstandig
coach practicioner. Coachvragen
kunnen betrekking hebben op
carrièredoelen, loopbaanbegeleiding,
of meer strategische vraagstukken op
het gebied van conflict op de werkvloer
en personeel & organisatie
doelstellingen.

32. 3 Business coaching sessies Li-Ke
coaching
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35. Pizza bakkers workshop met die Mama

Schilderes is Marion Voest.
Ze begint te schilderen zonder een
specifiek idee. Na de creatie komt pas
de titel. Iedereen kan zĳn eigen titel
eraan geven, dat is het leuke aan
figuratieve kunst.De keuze is gevallen
op dit schilderĳ genaamd "People".
Zeer toepasselĳk voor de organisatie
van Human RightsAfmeting is 70 x 100
cm. 
Je kunt haar bereiken op:
06 2851 1822

34. Schilderĳ 'People' Marion Voest

Een heerlĳke pizza bakken cursus van di mama bĳ u thuis
of in de keuken van di mama. Voor Max 8 personen
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36. Geheel verzorgd diner bĳ Panache 
Een volledig verzorgd diner voor 2
personen bĳ een van de meest hippe
restaurants in Amsterdam West. Je
wordt ontvangen met een glaasje
bubbels en uiteraard een lekker
cocktailtje achteraf. 
Diner voor 2; elke dag van de week
beschikbaar m.u.v. vrĳ- en feestdagen

37. Cadeau bon Dille en Kamillie
Cadeau bon ter waarde van 25
euro, altĳd in te wisselen

38. Je schoenen laten aanmeten bĳ
Runnersworld
Krĳg een hele loopanalyse met
hardloopschoenen erbĳ!
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39. Nieuwe Volgers Instagram
Om je bedrĳf of insta een boost te
geven kan je nu 35 nieuwe volgers
kopen en zullen alle 35 volgers
een post in hun verhaal delen
waardoor je met je bedrĳf zo
duizenden mensen bereikt!

40.Kunstwerk Maryse Ceha

41. Ajax Thuisshirt Gesigneerd
door Tadic.
Het nieuwste Ajax thuisshirt
(2022-2023). Het shirt is
gesigneerd door Ajax' aanvoerder
Dusan Tadic.

De Kobalt brick was onderdeel van
de piet boom expositie kerst
special expositie 20121 december.
Ieder stuk is natuurlĳk uniek maar
van deze serie zĳn er drie
gemaakt.
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Tour de tietema shirt gesigneerd door
alle bekende namen uit de youtube
serie ‘tour de tietema.’

Gesigneerd shirt 'tour de tietema'1.

STILLE VEILING

Witte RIH Amsterdam Vintage
racefiets. In goede staat met
versnellingen op de stang,
klikpedalen en een leren zadel.

2. Racefiets
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Deze hardloopschoenen kunnen je
helpen met een eventuele
hardloopcariere of je hardloopcariere
een extra boost geven. Het zĳn nieuwe
witte Adidas Ultraboost schoenen voor
dames in een maat 38 2/3. 

3. Adidas Ultraboost

Op deze boot passen 4 mensen.
De boot ligt in Leiden en je kan de
boot krĳgen inclusief schipper.
Maar als je liever zonder schipper
wil is dat natuurlĳk ook mogelĳk.
De boot tocht zal twee uurtjes
duren. 

4. Rondvaart op een boot

Wordt het weer eens tĳd voor nieuwe
hockeyschoenen? Dan is dit je kans.
Deze hockeyschoenen zĳn speciaal
gemaakt voor een bliksemsnelle
acceleratie op het veld en hebben een
speciale coating voor de natte velden.
Deze schoenen zĳn in een maat 44. 

5. Adidas zone dox hockeyschoen
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Rode vintage tour de l'avenir racefiets.
Inmiddels met klikpedalen. Onlangs
gerenoveerd, dus rĳdt als een
zonnetje!

6. Vintage racefiets uit t jaar 1973

1 uur statistiek advies bĳ je scriptie
van een (bĳna afgestudeerde)
epidemioloog!

7. 1 uur statistiek advies

8. Risoprint Rianne van der Waals
Deze Risoprint (60x40) van de Franse
ballerina Lydie is gemaakt van een foto
die ook door Rianne van der Waals zelf
is gemaakt in Parĳs. Om precies te zĳn
in het ‘Elephant Paname, Art Center
And Dance (helaas sinds enkele jaren
gesloten.De Risoprint is gesigneerd en
ingelĳst in een zwarte lĳst.
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Bent u van voor de jaren 70? Dan herinnert u zich vast het typerende
geluid van de stencilmachine waarmee op de middelbare school de
schoonkrant werd gedrukt. Stencilen is in Japan verheven tot kunstvorm
en tegenwoordig heet dat Risoprint. Dit boekje is middels deze techniek
bĳ Knust in Nĳmegen gedrukt door Rianne van der Waals en hand
gesneden en gebonden. Tevens zitten er 3 minipostertjes bĳ. Een mooi
item om te hebben of te geven en de postertjes zĳn top op elke
kinderkamer. Leuk voor volwassenen maar ook geschikt als
kraamcadeau!

9. Boekje van Rianne van der Waals
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LOTING
 2x Cadeau bon Dille en Kamillie1.

Cadeau bon ter waarde van 25
euro

Huur joachim in voor een evenement
als barman. Dit kan bĳvoorbeeld voor
een bruiloft of elk ander evenement, of
een keer voor bĳzondere drankjes bĳ je
thuis. Joachim is een ervaren barman
en zorgt ook voor veel gezelligheid. 

2. Een barman voor een
evenement

3. Wellness Thermen Bussloo
Will je lekker genieten van de
Wellness? Dan is dit je kans. Kom
heerlĳk tot rust in de Thermen van
Busloo. Dit is voor 2 personen en op
elk moment inleverbaar. 
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De Bosatlas van de duurzaamheid
brengt een complex en actueel
fenomeen in kaart. De atlas laat zien
welke effecten de toenemende invloed
van de mens op de aarde heeft. 

4. Bosatlas van de duurzaamheid

Dozen speciaal bier van Brouwerĳ
t'ĳ 

5. Speciaal bier

6. 3x Rituals Pakket
Je hebt kans om een heerlĳk
pakket van de rituals te winnen.
We hebben deze prĳs wel 3x. De
dozen worden nog samengesteld
door rituals (de afbeelding ter
voorbeeld). 
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DE VEILING IS MEDE MOGELĲK
GEMAAKT DOOR:



RUN FOR HUMAN
RIGHTS WATCH

www. hrw.org

www.runforhumanrightswatch.nl

insta: run_for_human_rights

29

https://www.hrw.org/
http://www.runforhumanrightswatch.nl/
https://www.instagram.com/run_for_human_rights/

