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Voorwoord.

Het is onmogelijk om voorbij te gaan (bij het samenstellen van dit jaarverslag) aan de situatie waarin 
de wereld zich op dit moment bevindt. Het is erg moeilijk om met een 'normale' bril te kijken naar 
2019. In dit jaarverslag willen we laten zien dat 2019 voor het Vredesburo een jaar was met vele 
activiteiten. Met name op het gebied van Vredeseducatie werd een flinke stap voorwaarts gezet. 
Uiteraard vonden deze activiteiten plaats in een wereld waarin vele problemen speelden: van stikstof 
en de positie van boeren via de opkomst van FvD tot het blijvend probleem in Syrie en het lot van 
vele vluchtelingen. De activiteiten van het Vredesburo hebben een bijdrage geleverd aan een wereld 
die we willen: vreedzaam, duurzaam en rechtvaardig.

Het Vredesburo werkt samen 
met het Vredescentrum en de 
L.E.V. groep aan het 
Eindhovense Vredespad in 
Meerhoven

A. Kerntaken van het Vredesburo

1. Documentatie/archief/bibliotheek.
In 2019 zijn op het gebied van documentatie/archief/bibliotheek de volgende activiteiten 
ondernomen:
We hebben abonnementen op alle tijdschriften die te maken hebben met ons werkveld.
Het bestand omvatte in 2019 een aantal sectoren:
– direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
– bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
– landen- & continentenbladen;
– bladen over internationale organisaties (VN);
– historische bladen;
– bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.
De bibliotheek is  in 2019 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door:
– aanschaf van nieuwe boeken;
– recensie-exemplaren van uitgeverijen; 
– schenkingen;
– aanschaf 2e-hands boeken. 
De catalogus van de bibliotheek van het Vredesburo is ook online: via de website van het Vredesburo
kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een
boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 50 exemplaren.
Een gedeelte van het archief is ondergebracht in  de ruimte van het Vredesburo op de Hertogstraat 2.

Gebruik: intern wordt er gebruik gemaakt van de bestanden voor artikelen/persberichten en 
algemene informatie ten behoeve van klanten. Er is ook een speciale afdeling die gericht is op 
Vredeseducatie. In 2019 hebben we ongeveer 100 aanvragen gehad voor boeken en speciale 
documentatie, daarmee blijft het aantal vragen stabiel.



In 2019  werd er wederom samengewerkt met een aantal organisaties die ,vergelijkbaar met het 
Vredesburo, een bibliotheek/documentatie/archief functie hebben (NVMP en VN-bibliotheek Emma).

2. Winkelfunctie/ondersteuning.

Winkelfunctie.
Het Vredesburo is altijd van mening geweest dat het essentieel is om een laagdrempelige voorziening
te zijn. Al is de Vredesbeweging de afgelopen jaren geen massale beweging, interesse voor ons werk 
is er volop. Een uitnodigende etalage en een informele sfeer is voor velen een reden om ons te 
bezoeken (en weer terug te komen!).
In 2019 bestond het winkelbezoek uit:
Mensen van bevriende organisaties;
Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;
Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter 
ondersteuning van projecten;
Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);
Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;
Toeristen! (veelal jongeren).
In totaal hebben een 1000-tal mensen bij ons aangeklopt.
Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.
In 2019 waren er ook veel kleine bijeenkomsten/vergaderingen en gespreksgroepjes: dit aantal 
is opgelopen tot ongeveer 50 op jaarbasis

Ondersteuning.
In 2019 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen
meestal op het gebied van:
* subsidievraagstukken;
* hulp bij het opzetten van activiteiten;
* vragen over rechtsvormen;
* P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.

Groepen die wij actief ondersteund hebben in 2019:

Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Vredescentrum;
Koerdische vereniging;
SLMM, organisatie van Afrikaanse filmers;
Vrije Bond (onafhankelijke vakbond)
Books4life (fondsorganisatie)
Nos Mundu (Caraïbische Nederlanders);
United African Sisters;



vereniging ‘Paddle’: Sierra Leone;
vereniging Guinee;
stichting Afro-Dutch;
Art of living;
vereniging ‘Mensen in Actie’;
Stichting Daylight-Entertainment/Unity festival
kerkelijke groepen: LEV/Ba’Hai

Er is een sterke band met groepen uit Sierra Leone/Afrika vanwege projecten uit het verleden. Dit is 
ook de aanleiding geweest om van deze contacten een eigen zelfstandige ‘poot’ te maken binnen het 
Vredesburo. We hebben dit vertaald in de term Diaspora: mensen die leven in den vreemde.
In het kielzog daarvan zijn wij in 2019 aanspreekpunt geweest voor diverse groepen uit Afrika.
Daarnaast hebben ongeveer 25 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten
met groepen in ons werkveld in Eindhoven, die verzameld zijn binnen het domein 'Mondiaal 
Eindhoven'.

3. Vredeseducatie.

Voor het gedeelte Vredeseducatie wordt een apart jaarverslag gemaakt. Hieronder zijn de 
voornaamste kwantitatieve gegevens weergegeven

Opmerkelijke contacten en gebeurtenissen in 2019 op het gebied van Vredeseducatie: 

de projecten ‘cultuurbeest’ en  ‘wereld-inrichten’ met studenten van de design academy werden 
afgerond en zijn nu een bestanddeel geworden van het projectenaanbod van het Vredesburo. Het 
project ‘think global act local’ bij het Huygens werd beëindigd en geëvalueerd en is in 2019 in onze 
bestanden opgenomen als pedagogisch model voor het onderwijs. Hiermee kunnen we in de 
toekomst scholen laten zien dat men meer kan doen (in een samenhangend pedagogisch model) dan 
incidenteel aandacht te schenken aan een onderwerp.
In 2019 wordt een afspraak gemaakt met ‘Het Karregat” in Tongelre voor een weekproject in 2020. 
Hiermee wordt, in overleg met de school, de hele bovenbouw bereikt. Dit is uniek omdat we meestal
‘stand-alone’ lessen verzorgen.



Resultaten in 2019

* we hebben in totaal 25 scholen bezocht in stad en regio; bij een aantal (4) scholen zijn we meerdere
keren geweest
* 30% van de scholen waren in Eindhoven
* het aantal lessen verzorgd was 60; daarvan in Eindhoven 25
* het aantal kinderen: 1650; daarvan in Eindhoven 600

Opmerking : we proberen elk jaar om meer in Eindhoven actief te zijn. Probleem is uiteraard dat 
scholen zelfstandig mogen kiezen wie zij als gastdocent/organisatie vragen. Wij doen ons uiterste 
best om scholen te laten zien en merken dat het Vredesburo een goede en betrouwbare partner is. In
2019 hebben wij daarom besloten om de inspanningen op te voeren en het thema SDG’s 
prominenter te maken. Dit is in overeenstemming met de wens van de gemeente Eindhoven m.b.t. 
het werkveld Vredeseducatie. Wij willen op de lange termijn een puur stedelijke organisatie zijn met 
genoeg werk in de stad. Dit is opgenomen in het beleid 2020 – 2024

4. Stages en maatschappelijke stages

In 2019 (vervolg van het schooljaar 2017/2018) waren actief op stagegebied in het Vredesburo:

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling ‘social work’. Zij was in 2019 belast met het opzetten/begeleiden
en verder ontwikkelen van het project ‘Find your way around in the Netherlands’ /New in NL. 
Daarnaast is er in 2019 begonnen aan een project met expats en onderwijs

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling pedagogiek. Zij was belast met het opzetten en uitbreiden van 
projecten in het onderwijs; groep 7 & 8 (pesten, global goals).Zij heeft in 2019 haar opleiding met 
goed gevolg afgesloten met het project op de ‘Huygens’

20  maatschappelijke stagiaires van Eindhovense scholen: Augustinianum, St. Joris, Aloysius, 
Novalis, internationale school. Ondanks het feit dat de overheid de maatschappelijke stages niet 
langer als verplichtend heeft aangemerkt zijn wij blij dat ook in 2019 diverse scholen hebben besloten
om er mee door te gaan en het Vredesburo als stageplaats hebben uitgekozen.

5. Informatieverspreiding.

Het moge duidelijk zijn dat een
documentatie- en
informatiewinkel alleen kan
bestaan als de informatie haar
weg weet te vinden naar de
bewoners van de stad. In 2019
hebben wij daar de volgende
activiteiten voor ontplooid:
* nieuwsbrief: in 2019 hebben
we 4 keer een nieuwsbrief
uitgegeven met informatie over het Vredesburo en haar activiteiten;
* het Vredesburo had in 2019 2 websites:  www.vredesburo.nl/www.vredeseducatieeindhoven.nl;
* het Vredesburo had in 2019 een facebookpagina;
* het vredesburo heeft in 2019 info over diverse activiteiten verzorgd via www.eindhoven-
mondiaal.nl; 
* per jaar geven we informatie door via onze eigen mailing lijst (en de landelijke activiteitenlijsten). 
Dit gebeurde in 2019 ongeveer 20 keer; 

http://www.eindhoven-mondiaal.nl/
http://www.eindhoven-mondiaal.nl/
http://www.vredeseducatieeindhoven.nl/


* er zijn in 2019 een 5-tal contacten geweest met de schrijvende pers over het Vredesburo en haar 
activiteiten;
* bij een 3-tal bijeenkomsten/infomarkten zijn we aanwezig geweest met infomateriaal.

6. Samenwerkingsverband met Books4life 

Vanuit het verleden heeft het Vredesburo altijd een 2e kantoorfaciliteit gehad in het woon-& 
werkpand Burgers gelegen aan de Hertogstraat in Eindhoven.  In deze ruimte zijn in 2019 een aantal 
kleine informatieve bijeenkomsten gehouden door de participanten. In deze ruimte worden ook 
cursussen gegeven in het kader van het project ‘Find your way around in the Netherlands’ Daarnaast 
is het uiteraard ook de plaats van de Books4life activiteiten 

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

Het werken in het Vredesburo is voor
vrijwilligers niet altijd makkelijk. Veel van
onze activiteiten vragen een behoorlijke dosis
aan achtergrondkennis en
handelingsbekwaamheid.  Dit kwalitatieve
aspect van ons werk maakt het moeilijk om
nieuwe mensen te vinden.
In 2019 was er een bestuur actief bestaande
uit 3 mensen met een onderwijsachtergrond.
In 2019 waren er een 20-tal vrijwilligers
actief, soms alleen op deelgebieden maar een
aantal ook structureel in het uitzetten en
bepalen van het beleid.

In 2019 waren er 3 mensen in dienst via een
bestaande regeling met de gemeente.
Coördinatie en educatie konden worden uitgevoerd middels de steun die wij mochten ontvangen in 
het kader van de afspraken met de gemeente aangaande Vredeseducatie. Twee beschermde 
werkplekken bestaan als uitvloeisel van de regelingen m.b.t. gesubsidieerde arbeid in het verleden.

Wij hebben in 2019 via publicaties, websites en Stichting Vrijwilligerspunt constant gezocht naar 
vrijwilligers.

B. Activiteiten in 2019.

Het Vredesburo is een organisatie waar veel lijntjes bij elkaar komen. In het verleden is er daarom 
een enorme versnippering ontstaan. Vanaf 2017 is er gewerkt om de activiteiten scherper af te 
bakenen en minder randactiviteiten te ontwikkelen.

Deze afbakening dient er voor te zorgen dat de kwaliteit van de ondernomen activiteiten verzekerd 
blijft



1. Structurele activiteiten:

A. Fakkeltocht 2019;

B. Vredesweek/18 september;

C. project New in NL;

D. project Afrika/Diaspora;

E. project Kobane/Syrië;

F. Mondiaal Eindhoven;

G. 4 Mei Herdenking.

B.1.A. Fakkeltocht 2019

Onderstaand is het persbericht weergegeven dat uitgegaan is voor de fakkeltocht in 2019. 

De uitvoering in 2019 liep zoals verwacht. Het aantal deelnemers was te vergelijken met 
andere jaren (+/- 5000) 

Taken van het Vredesburo (behalve de praktische taken op de dag zelf) :

* Public Relations (contacten met de pers, contacten met grafisch ontwerpers)

* webpagina opmaken en onderhouden

* gedeelte van de coördinatie i.s.m. ‘het Depot’

* relatie met het onderwijs onderhouden en verzorgen van gastlessen: er zijn in het kader 
van de fakkeltocht 5 lessen verzorgd op 2 scholen in Eindhoven.

Na de uitvoering van 2019 is besloten om een diepgaande evaluatie te gaan houden in 2020. 
De reden is dat het gevaar van de automatische piloot dreigt. In de afgelopen jaren hebben 
we met een vast draaiboek gewerkt. Bij de aangesloten organisaties is de behoefte om te 
kijken wat er mogelijk is ter vernieuwing en om duidelijk te maken naar het publiek waar de
fakkeltocht voor staat.

Persbericht fakkeltocht 2019
Op  24  december  (Kerstavond)  vindt  voor  de  29e keer  de  Eindhovense

Fakkeltocht  voor  Vrede  en  Verdraagzaamheid  plaats.  Vanaf  18.00  uur  start  op  het
Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt op het
Wilhelminaplein. 



Na de tocht is er vanaf 20:15 een speciaal muziekprogramma verzorgd door een aantal koren (
Lopend Vuurtje / Eindhovens Turks Volksmuziekkoor  )
De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar 
aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen en incidenten met een 
racistisch motief in Nederland.  Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante 
en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) 
benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. 
Programma :

Vanaf 18:30u tot 19:00u is er een kort programma waarin aan het woord komen :
– een vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven
– een delegatie van de scouting / vertegenwoordigers van de World Peace Flame
– de stadsdichter van Eindhoven : Jessica Bartels

Om 19:00 uur wordt de eerst Fakkel aangestoken.
Het vuur daarvoor komt van de Wereldvredesvlam en het Vredeslicht.
De Wereldvredesvlam ontstond doordat in 1999 vredesambassadeurs op alle continenten vlammen 
aanstaken, die in Wales bijeen kwamen. Vandaar wordt het vuur verspreid en gebruikt in 
monumenten, lampen en kaarsen. Zo ook bij de eerste vlam van de Fakkeltocht op 24 december.
Het Vredeslicht wordt door Scoutinggroep Johannes Vianney brandend vanuit Wenen naar 
Eindhoven gebracht. In Bethlehem wordt al meer dan 25 jaar het licht ontstoken, waarnaar het naar 
Wenen wordt vervoerd en tijdens een ceremonie in ontvangst wordt genomen door duizenden scouts
uit 20 verschillende landen.

Tevens worden op het plein filmbeelden vertoond van organisaties en personen die een
speciale band hebben met de fakkeltocht.

Naast het programma op het Wilhelminaplein organiseert De Kapel  om 17:00 uur  een 
kinderkerstnacht in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1C,  en om 22.00 uur een oecumenische 
kerstnacht viering. 
Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00 
uur.

(Voor)verkoop Fakkels 
Net als vorige  jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. 
Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) 
en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Er is ook een mogelijkheid om de 
muntjes in de voorverkoop aan te schaffen.
Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl
Op de website is ook meer informatie te verkrijgen (route /
uitgebreider programma / fotomateriaal) Daarnaast is er ook
een facebookpagina met informatie @fakkeltochteindhoven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Noot voor de redactie
Voor meer informatie, foto’s en inlichtingen: 
www.fakkeltochteindhoven.nl of info@vredesburo.nl of Tinus Kanters, 06-52661174 of kijk op facebook: 

mailto:info@vredesburo.nl
http://www.fakkeltochteindhoven.nl/
http://www.fakkeltochteindhoven.nl/


www.facebook.com/fakkeltochteindhoven 

De organisatie van de  Fakkeltocht  wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van Eindhovense 
organisaties : Café Wilhelmina, Catharinakerk, COC, Eindhoven365, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven,   
Scouting Johannes Vianney, Stichting Vredesburo Eindhoven, TINT/De Kapel, TPN-E, World Peace Flame, 
Het Depot Eindhoven en vele vrijwilligers.

Het Eindhovens Turks Volksmuziekkoor is in 2009 opgericht onder leiding van docent, componist en dirigent 
Orkun Ağır en zingt verschillende volksliederen uit alle streken van Turkije. Ze wordt begeleid door de 
dirigent zelf en kanun-speler Uğur Akbaba. Van 2016 tot 2018 stond het koor onder de muzikale leiding van 
Ercan Ebren. Het Eindhovens Turks Volksmuziekkoor geeft regelmatig concerten met uiteenlopende thema’s
en streeft altijd naar een zeer hoge amateurkwaliteit. Het koor bestaat uit 32 zangers en zangeressen. De 
wekelijkse repetities vinden plaats op zondagavond in Wijkcentrum De Dommel. ETHMK maakt deel uit van 
de Eindhovense theater en podiumkunsten vereniging Kulis.

B.1.B. 21 september/Vredesweek

De Vredesweek is voor het Vredesburo een van de belangrijkste
momenten in het jaar. Elk jaar presenteren we een breed
programma in samenwerking met diverse organisaties.
Hieronder is het programma van 2019 weergegeven

Eindhovense activiteiten in het
kader van de Vredesweek 2019

‘Vrede verbindt over grenzen’
Het thema van de Vredesweek 2019 is ‘verbinding’. In onze
wereld  staan we met elkaar in verbinding. We zien meer en
weten meer over ‘wat er gaande is’ als ooit tevoren in de
geschiedenis van de mens. Dit vraagt om betrokkenheid en om
de ogen niet te sluiten. Makkelijk ? Zeker niet maar het is noodzakelijk om een leefbare planeet voor
de komende generaties  achter te laten. In Eindhoven is er door verschillende groepen, een breed en 
gevarieerd programma opgesteld met  verschillende en verrassende invalshoeken (zoals ieder jaar 
speelt hierin ook de bevrijding van de stad op 18 september een rol) Leidend is de vraag “hoe 
kunnen we een bijdrage leveren aan een vreedzame en rechtvaardige wereld, en hoe kunnen we dat 
samen delen”.

Bij een aantal activiteiten zijn nog niet alle gegevens bekend. Raadpleeg hiervoor de websites bij de 
activiteiten of via de website van het Vredesburo: www.vredesburo.nl 

Het programma in 2019  bestaat uit:

12 september van 19:30u – 22:00u: gesprekken over conflicten. Vanuit een vragende houding 
kritisch naar jezelf en de ander kijken en te proberen er ‘samen’ uit te komen : de Socratische 
methode. Voor deze workshop dient men zich op te geven (beperkte capaciteit) via de website : 
www.stapjesnaarvrede.nl 

plaats: Pand P  Leenderweg 65

16 september 15:30u: De 4-bomen herdenking. Aandacht voor politieke verdwijningen in Wit-

http://www.stapjesnaarvrede.nl/
http://www.vredesburo.nl/
http://www.facebook.com/fakkeltochteindhoven


Rusland. Een blijk van betrokkenheid vanuit Eindhoven bij de slachtoffers en hun familie aan de hand
van een aantal toespraken. Info via www.vierbomen.nl  .

Plaats: Paradijslaan

21 september van 12:00u tot 17:00u: ‘Werken aan de wereld’ picknick. Bijeenkomst van 
Eindhovense groepen die laten zien waar ze voor staan en wat hun activiteiten inhouden. Er is 
muziek, voordrachten, info-stands en iedereen wordt van harte uitgenodigd om een culinaire bijdrage
te leveren. Uitgangspunten: mondiale bewustwording en de Global Goals voor de toekomst

plaats: Anne Frank plantsoen

21 september: uitreiking van De Eindhovense Vredesprijs en lezing van Rikko Voorberg. De 
Vredesprijs is bedoeld voor een persoon en/of initiatief dat een bijdrage heeft geleverd aan het 
Vredesdenken in de stad.. Nominaties  kunnen hiervoor worden ingediend via de website : 
www.stapjesnaarvrede.nl   Rikko Voorberg is theoloog/activist en initiator van de ‘pop-up kerk’

22 september: ‘De Palestijnse kwestie’ van 13:30u tot 19:30u  : informatieve bijeenkomst met als 
onderwerp een van belangrijkste kwesties in onze wereld. Deze kwestie is van belangrijke invloed op
het wereldgebeuren. Er is informatie/debat & gesprek/cultuur. De middag wordt  georganiseerd door
diverse organisaties die betrokken zijn bij de problematiek

plaats: S-Plaza , Bleekweg 1F

Naast deze activiteiten zijn er ook nog een aantal langlopende initiatieven die gelinkt zijn aan de 
Vredesweek en het Vredesdenken :

* in de maand september is er een tentoonstelling met als thema ‘teksten voor Vrede’ in de 
Wereldwinkel aan de Hoogstraat 275. Kijk op de website www.wereldwinkeleindhoven.nl  voor de 
openingstijden.

* in de Vredesweek start ook de ‘Vrijheidstour’: 12 huiskamergesprekken over de waarde van 
Vrede en vrijheid. Het initiatief linkt aan 75 jaar bevrijding en 100 jaar stad. Een unieke manier om 
mensen en hun verhalen te leren kennen. Dit project is een samenwerking van het Freedom 
theatre/Eindhoven in dialoog/Vredesburo en  kunstproject (On)Breekbaar. Info via 
www.freedomtheatre.nl  .

Coördinatiepunt voor de Vredesweek is het Vredesburo aan de Grote Berg 41. In het Vredesburo 
kunt u terecht voor informatiemateriaal vanuit de landelijke organisatie en ondersteuning op velerlei 
gebied. 

Voor een uitgebreidere versie van de activiteiten en voor activiteiten die nog op stapel 
staan zijn  twee websites beschikbaar: 

www.vredesburo.nl       en     www.eindhoven-mondiaal.nl.

Als aanloop naar de Vredesweek werd er door de werkgroep Levensbeschouwing en Vrede in 
samenwerking met het Vredesburo op 31 augustus een Vredeswandeling/informatiemarkt 
georganiseerd. Eindpunt was het Vredespad in de wijk Meerhoven. Aan deze dag werd door 10 
organisaties samengewerkt. 

http://www.eindhoven-mondiaal.nl/
http://www.vredesburo.nl/
http://www.freedomtheatre.nl/
http://www.wereldwinkeleindhoven.nl/
http://www.stapjesnaarvrede.nl/
http://www.vierbomen.nl/


Resultaten van de Vredesweek 2019:

Het Vredesburo coördineert en initieert de activiteiten die plaatsvinden in en rond de Vredesweek. 
Onze ondersteuning is vooral op het gebied van publiciteit en organisatie. We zijn de organisatie 
waar men aanklopt als men ondersteuning nodig heeft.

Daarnaast is het Vredesburo Pax ambassade. Wij onderhouden contacten met de landelijke 
ambassades en het landelijke steunpunt in Utrecht en dienen als depot voor materialen in de 
Vredesweek

In de Vredesweek zijn er een 7-tal activiteiten georganiseerd waar 20 organisaties bij 
betrokken zijn. Direct hebben een 1000-tal mensen de activiteiten bezocht en door 
middel van berichten in de media hebben grote groepen uit de Eindhovense samenleving
kennis kunnen nemen van de onderwerpen.

B.1.C. New in Nederland:

‘New in Nederland’ is een project van het Vredesburo dat door middel van taallessen en ‘sociale 
ontmoetingen’ probeert nieuwkomers een goede start te geven in onze samenleving. Het project is 
opgezet als concrete invulling van Vredeswerk en burgerschapsvorming. Het project wordt geleid 
door Ljiljana Predragovic: vanuit haar eigen achtergrond (Bosnisch) is zij ervaringsdeskundige op dit
gebied.

• taallessen A1- en A2-niveau, 24 lessen x 9 maanden x 2,25 uur, bijna 500 uur taallessen

• 68 cursisten A1-niveau bereikt, 52 cursisten A2-niveau bereikt, 3 cursisten (niet 
inburgeringsplichtig) inburgeringsexamen gehaald,

• begeleiden van 5 buitenlandse en Nederlandse taalvrijwilligers in het voorbereiden en 
organiseren van conversatielessen,

• conversatielessen: meer dan 50 VideoTalks in samenwerking met Inkijkmuseum en 
Student Hotel; 

• 6 Let's Talks in samenwerking met Bibliotheek Eindhoven,
 



• 35 "Goed-ontmoet" 
taalontmoeting met ouderen 
van Vitalis Theresia woon- en
zorgcentrum en in 
samenwerking 
met WijEindhoven,

• Goed-ontmoet bijeenkomst

• opzetten van Taal- en participatieprogramma voor internationale ouders: lesmaterialen
ontwikkeld en pilot gedraaid voor 12 ouders i.s.w. met basisschool De Troubadour en 
Korein Kinderplein op Maria van Bourgondiëlaan

• plaatsen en begeleiden van 5 buitenlandse vrijwilligers bij Korein Kinderplein, Vitalis 
Theresia en Wereldwinkel

begeleiden van 3 expat-vrouwen naar werk 

onderzoek naar drempels voor samenwerking
tussen internationale ouders en basisschool De
Schakel

B.1.D. Afrika/diaspora

Van oudsher werken we met groepen uit Afrika. We hebben dat in 2017 gebundeld in het project 
‘Afrika/Diaspora’ . Omdat er ook raakvlakken zijn met andere groepen is de term diaspora 
gehanteerd: ‘Het ontworteld zijn’. Een gedeelte van het werk voor deze groepen (met name mensen 
die gevlucht zijn voor het geweld in Syrië en de regio) is terug te vinden onder B.1.C (new in NL) en
B.1.E (werkgroep Kobane).
Het Vredesburo heeft in 2019 een aantal activiteiten in het kader van de ondersteuning ‘losgelaten’ 
omdat het teveel werd. We willen ons concentreren op een beperkt aantal activiteiten die een flink 
bereik hebben.
Daarnaast zijn er diverse contacten geweest met groepen uit Afrika. De meeste vragen gingen over:
opzetten eigen bedrijf;
organisatievraagstukken;
subsidie.

Belangrijk om te vermelden is het feit dat vele organisaties worstelen met onze ‘manier van doen’. 
Zij missen de behendigheid om gebruik te maken van regelingen. Extra moeilijk is het feit dat vele 
organisaties erg ‘zwak’ zijn en zich niet altijd bewust van wet en regelgeving. Deze problemen zijn 



ook aangekaart binnen de gemeente en worden als zodanig ook door anderen gezien. Door 
tijdsgebrek is het niet gekomen tot een conferentie aangaande dit onderwerp

Hieronder zijn de meest relevante activiteiten uit 2019 weergegeven.   

Paddle: straatfeest uit Sierra
Leone

In samenwerking met de vereniging 
‘Paddle-Eindhoven’ gerealiseerd

Binnenstad Eindhoven: 
duizenden toeschouwers

United African Sisters Bijdrage aan het tot stand komen 
van deze organisatie en haar 
activiteiten; ontwerpen 
logo/website/activiteiten

Unity festival Samen met Stichting Daylight is  
een informatief voetbaltoernooi (!) 
georganiseerd op het Urban 
sportterrein in Drents dorp

Ongeveer 500 bezoekers en 
deelnemers 
standjes/modeshow/muziek/info
rmatie

samenvattend
In 2019 zijn er met 8 organisaties uit
Afrika contacten geweest

Bereik: ongeveer 200 mensen 
die actief zijn in en rond de 
diverse organisaties.
Effect is ook dat men meer is 
geïntegreerd in bestaande 
overleggen (Mondiaal 
Eindhoven) en er meer 
contacten zijn ontstaan met 
andere organisaties.

B.1.E. project Kobane/Syrië

Het was overduidelijk dat het Vredesburo zich bezig zou gaan houden met het voortslepende conflict
in Syrië. Om daar vorm aan te geven is er een werkgroep ontstaan. De werkgroep heeft een concreet
doel gekozen (ondersteuning van een school in Kobane) als kapstok om  informatie over het gebied 
te verspreiden. De werkgroep heeft naast het informatieve ook een fondsenwervende functie. Door 
de diverse activiteiten is geld opgebracht dat besteed wordt aan de projecten in Syrië. Het moge 
duidelijk zijn dat het Vredesburo daar geen profijt van kan en mag hebben. 

Activiteitenoverzicht 2019
– onderstaand is het door de werkgroep zelf gemaakte eigen jaaroverzicht
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

Activiteitenverslag 2019 Werkgroep Eindhoven~Kobanê
                                                            
Het doel van Eindhoven~Kobanê is een humanitair project: we vertellen het verhaal van vrouwen die
in een door oorlog verwoeste stad een school voor gehandicapte kinderen openen en we vragen geld
voor het schoolontbijt van de kinderen.  Door de gebeurtenissen dit jaar kreeg de onmenselijke 
oorlog een wel heel prominente plaats in het verhaal. Dat is een akelig ingewikkeld geschiedenis, die 
volgens kenners van het Midden-Oosten al 100 jaar bezig is. Voor werkgroep-vrijwilligers die er 
vandaan komen is het de dagelijkse zorg, angst en rouw om de lotgevallen van hun familie en 
vrienden die ze achterlieten. Zij wensen slechts menselijkheid en vrede. Het maakt dat wij als 
werkgroep iets moeten doen, met hun vraag; ‘Wat doet Europa, wat doet Nederland, wat doen 



mensen in Eindhoven om die oorlog te stoppen?’.
 
Zondag 6 januari. COLLECTE ONTMOETINGSKERK VALKENSWAARD   (€186)

Zaterdag 19 januari Wereldwinkel Eindhoven: 
Opening tentoonstelling  KOERDEN,  EEN VAN DE VELE VOLKEN IN HET  MIDDEN-
OOSTEN

Woensdag 23 januari ROTARY VALKENSWAARD
20 Rotarians (donatie €3000)

Zondag 3 februari. Drie vriendinnen feestje met 15
gasten (donatie€455,80)

Maandag 18 maart  BRUGKLAS WERE DI IN
VALKENSWAARD
 20 leerlingen : informatie les over het projekt

Dinsdag 26 maart 
SOCIALE BENEFIET MAALTIJD
CRUYDENHUISCH 
Met Stad van Morgen, de staf van het Cruydenhuisch en de inzet van veel vrijwilligers werd een 
geweldige Midden-Oosten maaltijd bereid. Na veel voorbereiding genoten we met 40 oude en 
nieuwe vrienden van een heerlijke maaltijd en veel boeiende gesprekken. Sozdar en Ronahî en 
Lopend Vuurtje zorgden voor muziek, zang en dans!  (de financiële opbrengst €651,93) 

zondag 7 april 2019, Van Abbemuseum,  
EEN DAG OVER KUNST EN JOURNALISTIEK VAN, UIT EN 
OVER ROJAVA, 
met twee evenementen in het Volksparlement: 

*DE TOEKOMST VAN HET ROJAVAANSE DEMOCRATISCH 
EXPERIMENT  
door Fréderike Geerdink, journalist en Turkije en Koerdistan expert.

*DE ROJAVA FIMCOMMUNE; HEDENDAAGSE FILM OVER DE 
STRIJD VOOR EEN NIEUW SOCIAAL, FEMINISTISCH EN 
ECOLOGISCH PROJECT.  

Met Diyar Hesso (Rojava Film Commune); Kawa Nemir (dichter); Adriek van Nieuwenhuijzen 
(IDFA Film Festival); iLiana Fokianaki (State of Concept Athene); Chris Keulemans (schrijver en 
journalist) en vele anderen.

DIYAR HESSO liet fragmenten zien van ‘Stories of Destroyed Cities’. De beelden tonen de totale 
verwoesting in drie Koerdische steden. De verhalen zijn de verhalen van bewoners; deels fictie, maar 
gebaseerd op de werkelijkheid. 

Zondag 28 april in de Ontmoetingskerk in Valkenswaard. 
Ca. 60 personen. (verkoop + donaties 262,50. Collecte €218 )

Zondag 19 mei  Rommelmarkt Geenhoven   
(35 flyers, 15 gesprekken,  ca 60 bezoekers , verkoop + donaties €85)
En we kregen sieraden, wierook en wenskaarten om een volgende keer te verkopen voor de Hîvî 
kinderen.



Zondag 2 juni Multicul(t)inair bij Scouting Dick van Toor, Valkenswaard   .
150 gasten (€29 in collectebus  + vergoeding voor hapjes €240 = €269)

Zondag 2 juni, Van Abbemuseum en New World Summit, School voor Jinelojî-studies   .
50  (donatie €20)

 5-6-’19, Eindhoven Doet, De Jeugd van Tegenwoordig. Informatieve bijeenkomst over jongeren en 
vrijwilligerswerk.
ca. 5 persoonlijke gesprekken en een donatie van €10.

Donderdag 27 juni, bij Omslag,  Avond van de Vluchteling. EEN NIEUW BEGIN ? WIE HEB
JE DAN NODIG ?
Meestal vertellen wij hoe mensen het leven weer oppakken in oorlogsregio noord Syrië. Maar wij 
zijn zelf een gemengde werkgroep en Eindhoven is ook een gemengde stad. Juni is de Maand van de 
Vluchteling; een goed moment om te luisteren naar verhalen van vluchtelingen over opnieuw 
beginnen in West Europa.
De avond begon met live muziek van Lopend Vuurtje, Sozdar en Ronahî. Er was een maaltijd met 
gerechten uit het Midden-Oosten. De kinderen speelden enthousiast met Emma en Ellen, terwijl de 
volwassenen deelnamen aan de serieuze gesprekken.
Twee vluchtelingen vertelden indrukwekkende verhalen. Een vrouw moest haar dochter van 8 jaar 
achterlaten bij haar ouders. Ze zag haar dochter weer na 5 jaar, toen ze de gevaarlijke tocht 
nogmaals maakte om het meisje op te halen. Een jongeman vertelde over de erbarmelijke opvang in 
Slovenië, waar hij bij toeval terecht kwam. Er was geen gezondheidszorg. Hij leerde zelf de taal in 
een computercentrum en door mensen aan te spreken. Toen hij de taal beheerste kon hij wel zijn 
academische opleiding afmaken, want onderwijs was gratis. En nu beleeft hij als expat in Eindhoven 
een heel andere ontvangst.
Daarna deelden nieuwkomers hun ervaringen in kleinere kring. Wat opvalt is, dat veel vluchtelingen 
erg positief zijn over Nederland; men ervaart veel hulpvaardigheid en solidariteit. 
Taalvaardigheid is onmisbaar om je weg te vinden. Direct bij aankomst in de AZC’s zouden 
studiemogelijkheden en taallessen moeten zijn. Taalmaatjes en Nederlandse vrienden zijn nodig om te
taal te blijven oefenen en om te wennen aan Nederlandse gewoontes. Opleidingen en 
vrijwilligerswerk dragen vaak meer bij aan taalvaardigheid en een netwerk buiten de familiekring  dan
menig betaalde baan.
Nieuwkomers willen hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen en gebruiken voor de hele 
samenleving.
Het was een zeer geslaagde avond dankzij de medewerking van velen: Omslag, Vluchtelingen in de 
Knel, Hoogstraatgemeenschap, Lopend Vuurtje, Lenie Scholten, Anne-Gert Werts, Patrick vd Voort, 
Emma en Ellen, en de actieve betrokkenheid van 50 gasten.  (Opbrengst na aftrek onkosten €422)

Zondag 30 juni: Unity Festival    
Ca.100 bezoekers. Gesproken met 10 volwassenen en 15 kinderen. Opbrengst €146

Zaterdag 6 juli ; Kleurrijke Stad:  Dommel Summer Party. 
Ca.40 gasten (opbrengst €63)

14 juli Picknick Social Eindhoven, bij de Sterrenwacht.
Gesprekken met ca. 15 expats (€20 donatie)

Dinsdag 30 juli, VN Internationale Vriendschapsdag.  
Feestje voor ca. 20vrienden. (donatie €345,70 )

31 augustus Stapjes naar Vrede langs allerlei locaties en vredesinitiatieven.
5 wandelaars intensief gesproken (Opbrengst €85)



Vrijdag 6-9-19 bij Omslag Vuur en Soep  met taart.
15 personen.  (donatie €20)

21 september, Internationale Dag voor de Vrede, Anne Frankplantsoen, Werken aan de 
Wereldpicknick   
Een stralende zon, meer dan 17 organisaties, die op diverse manieren met de 17 SDG’s werken aan 
een betere wereld; dialoog, bezinning, zonnecellen, inclusieve vrede, hapjes uit alle windstreken, 
informatie,  taalcoaches, natuurbeleving, waterbeestjes, liefdes-consult, spel, ontspanning, spontane 
ontmoetingen, prachtige muziek van Rene en Agelique en van Orwa, en nog veel meer, en ca. 100 
gasten van verschillende nationaliteiten. ‘Als dat geen vrede wordt’ zei Hans Matheeuwsen. En het 
werd een hoogtepunt van diversiteit en vrede. Er waren ook de wijze woorden van Milagros uit 
Venezuela: ‘We kunnen alles hebben maar ook alles verliezen’. Deze dag kan niemand ons meer af 
nemen. En Coen Boot maakte een video waarop je de sfeer kan beleven en zien wie er meededen.
 https://nl-nl.facebook.com/eindhovenfriends4syria/videos/683287145528538/ 
(donaties voor school Hîvî €237,05)

22 sept, bij S-Plaza, Vrede verbindt over grenzen; De Kwestie Palestina, vanuit Palestijns 
perspectief.
Een boeiende forumdiscussie met veel actieve Palestina groepen, een bijzonder gedicht, kraampjes 
van verschillende projecten, Muziek van Orwa Madaniah trio en een maaltijd ten bate van school 
Hîvî.
Georganiseerd door het Vredesburo.   (50 aanwezigen, opbrengst €323 )

29 sept Geldrop ANDERE MERT /  REGENBOOGFESTIVAL
ca. 15 mensen intensief gesproken (opbrengst €318)

12 okt Wereldwinkel WERELDMARKT met
warme aandacht voor Kobanê   
Bezoekers van de Wereldmarkt hadden heel 
veel vragen over de inval van Turkije in noord 
Syrië en de gevolgen daarvan. Een van onze 
vrijwilligers komt uit Kobanê en vertelt over 
zijn familie: ,,Ik heb dagelijks contact, ze zijn 
heel erg bang. Kobanê zelf is nog niet 
gebombardeerd, maar inmiddels slapen en 
leven ze buiten. Zo loop je minder risico om 

geraakt te worden door vallend puin.”  En op uitnodiging van de Wereldwinkel was een journalist 
aanwezig, die eenartikel schreef in het Eindhovens Dagblad.(75 bezoekers. Opbrengst €42)

17 oktober, Klokgebouw,  AMNESTY AVOND, Eduard Nazarsky over  N-Syrië . 
 ca. 10 bezoekers gesproken (Donatie €20)
Die nacht verscheen een rapport van Amnesty International: ‘VERNIETIGEND BEWIJS VAN 
OORLOGSMISDADEN EN ANDERE SCHENDINGEN DOOR TURKSE STRIJDKRACHTEN 
EN HUN BONDGENOTEN’

7 nov Hoogstraat Wat gebeurt er in Rojava ?
Vrienden en vrijwilligers van Eindhoven~Kobanê zijn te gast bij de Hoogstraatgemeenschap in 
Eindhoven.
Na een gezamenlijke maaltijd kregen we bijzonder bezoek.
Shahoz Hasan; co voorzitter van de PYD kwam rechtsreeks van Europees Parlement in Brussel naar 
Eindhoven. 

https://nl-nl.facebook.com/eindhovenfriends4syria/videos/683287145528538/


15 nov RaraRadio onze 3e presentatie in het programma ‘Guten Munne’
Vier vrijwilligers vertellen over 24 november; 30 jaar VN Kinderrechten Verdrag.
https://www.mixcloud.com/RARARADIO_EHV/guten-munne-rararadio-11-10-2019/
De volgende morgen bracht een trouwe luisteraar, die 24 nov. niet kon komen, een donatie van €50

24 november18septemberplein, 30 jaar kinderrechten verdrag manifestatie
KINDERRECHTEN ZIJN IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID. En toch worden 
kinderrechten dagelijks geschonden.
Eindhoven~Kobanê is niet echt een actiegroep. Maar sinds de inval in Noord-Syrië door het Turkse 
leger met Nederlandse, Europese en NAVO wapens, is het onmogelijk om nog te zwijgen. Wij 
wilden onze stem laten horen: voor de kinderen in Kobanê en voor alle kinderen die opgroeien in 
oorlog en armoede.
Op 24 november deden we dat samen met: Stichting voor Gezondheid van Vrouwen en kinderen, 
Amnesty afdeling Eindhoven,  PAX voor vrede, Stop Wapenhandel, 17minpartij, Cultuurnomaden, 
Mazlum, Munne, Chanu en last but not least; de eerste kinderburgemeester van Eindhoven.
De bijeenkomst begon met een ooggetuigen verslag uit N-Syrië. Duizenden gezinnen zijn gevlucht 
en verblijven in tenten, schuurtjes, barakken en ook in scholen. Kinderen krijgen geen les.
Er was muziek, spoken word en poëzie van Tuana, Linda N'shiya, Jurijn Branderhorst en Jessica 
Bartels.
Veel mensen bleven kijken, luisteren, praten en petities tekenen. 
Amnesty was tevreden over 2 handtekeningen acties.
Kinderen en volwassenen maakten 107kleurige kaarten, geplakt en getekend en bestemd voor 
vluchtelingenkinderen in Noord-Oost Syrië. 
Zo zorgen we samen dat het VN KINDERRECHTENVERDRAG gaat leven. 
Dat kinderen in vrijheid kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen; dat wil toch iedereen ?
Financiële opbrengst €197

12 dec  de International Women’s Club Eindhoven organiseerde een loterij die €500 opbracht 
voor school Hîvî !   

21 dec.Historische Halte. in t Cruydenhuisch; Voor Vrede En Hoop: een historische middag 
vol vrolijkheid.
4 gasten. (€38 inkomsten uit verkoop) 

Zondag 29 dec Ontmoetingskerk Valkenswaard. 
Ca. 50 kerkgangers,  (Collecte 230€. Verkoop €125,50 opbrengst voor vluchtelingen uit Gerî Spî en 
Serê Kaniyê)
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.1.F. Eindhoven-Mondiaal : 

Al enkele jaren is er de behoefte om te komen tot een werkverband van groepen uit het mondiale 
bewustwordingsveld. Jammer genoeg is dat ook in 2019 een moeizaam proces gebleken. In 2019 is 
er een nieuwe kerngroep opgestart om de mogelijkheden te bekijken om het proces weer op te 
starten. Dit liep parallel aan het gemeentelijke voornemen om een inventarisatie te houden naar aard, 
omgang en werkwijze van groepen in Eindhoven. Stichting Vredesburo stelt zich op het standpunt 
dat het wenselijk/noodzakelijk is om te komen tot een goed samenwerkend geheel aan groepen. Dit 
mede in verband met aangekondigde veranderingen in het beleid.

In het kader van Eindhoven-Mondiaal is de website bijgehouden en zijn er een 15 tal mailings gedaan
naar groepen/organisaties die te kennen hebben gegeven informatie te willen ontvangen

https://www.mixcloud.com/RARARADIO_EHV/guten-munne-rararadio-11-10-2019/


B.1.G. 4 Mei herdenking

Al sinds jaren is er op de Parklaan bij het Vrouwen-Vredesmonument een herdenking voor  vrouwen 
en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Het is een kleine ingetogen herdenking, maar wel een
die veel indruk maakt. Door middel van muziek en voordrachten hebben we stil gestaan bij het 
verleden om daar van te leren voor de toekomst. Aan deze herdenking doen ongeveer 125 mensen
mee.
Taken van het Vredesburo :
* logistiek en techniek
* catering
* p.r.

Onderstaand is het persbericht dat voor deze activiteit ingestuurd is

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Mei: herdenking van de vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld

tijdens de 2e w.o. en daarna.
Bijeenkomst bij het vrouwenmonument op de Parklaan in Eindhoven onder het motto  “In vrijheid

kiezen” 

Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. In Eindhoven is er op
de 4e mei, naast de algemene, ook een speciale herdenking. Deze is gericht op de vrouwen en

kinderen die geleden hebben in deze vreselijke tijd. In allerlei opzichten is de rol van vrouwen in de
2e Wereldoorlog onderbelicht gebleven. Zij hebben ontzettend  geleden, maar daarnaast hebben zij
ook, onder vaak moeilijke omstandigheden, een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verzet en de

wederopbouw..
Ter herdenking hiervan is er een bijeenkomst bij het 

vrouwenmonument op de hoek Parklaan/ 
Zilvermeeuwlaan. Dit monument is in mei 1956

opgericht als blijvende herinnering aan de rol van vrouwen
in de 2e Wereldoorlog.   De bijeenkomst begint om
17:00u en duurt tot ongeveer 17:45u (het tijdstip is

gekozen om mensen ook de gelegenheid te geven naar de
officiële stedelijke herdenking te gaan). De organisatie is in

handen van het comité “4 mei Groen Links Vrouwen” en
Vredesburo Eindhoven.

In het programma zullen gedichten en liederen ten gehore worden gebracht die
oorlogsherinneringen , vluchtelingenproblematiek  en ‘onze democratie’ als thema hebben. Het

landelijke thema dit jaar is het ideaal van de democratie als een gedeelde politiek ruimte, met ruimte
voor iedereen en met oog voor de toekomst. 

De Eindhovense stadsdichter Jessica Bartels zal een op het thema toegesneden  gedicht, voordragen
De moderator van de bijeenkomst is Alice Cottaar.

Dit jaar heeft het landelijke comité Khadija Arib (voorzitter van de 2e kamer) gevraagd om de
jaartekst te schrijven. De titel van de jaartekst is :   Democratie komt met een verantwoordelijkheid”

en handelt over de broosheid van onze democratie en is een oproep om zich nooit en te nimmer
onverschillig op te stellen.

De integrale tekst zal voor iedereen beschikbaar zijn tijdens de herdenking.

Als teken van respect en herinnering vraagt de organisatie aan iedere deelnemer een bloem neer te
leggen. De bijeenkomst draagt een ingetogen karakter en dient ook om de positie van vrouwen anno
2019 in conflictgebieden te overdenken. Stilstaan bij wat er gebeurd is en kijken hoe we dat kunnen



voorkomen is van wezenlijk belang voor ieder mens op deze wereld. Wij herdenken en herinneren
om een betere toekomst mogelijk te maken.

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

C. Financiering/subsidie

De kosten van het Vredesburo (activiteiten en vaste kosten) zijn in 2019 betaald uit diverse bronnen:

– structurele bijdrages van de gemeente Eindhoven;
– donaties en giften
– winkelverkoop;
– lesvergoedingen;
– indirecte vergoedingen (bijv. via de fakkeltochtorganisatie).

Ieder jaar beseffen we weer dat de basis smal is. We hebben een achterban die ons steunt, maar we 
moeten ook onder ogen zien dat de Vredesbeweging als grote maatschappelijke kracht niet meer als 
zodanig bestaat. Daarmee vervallen ook een aantal (financiële) mogelijkheden. Binnen het 
gemeentelijke beleid is het duidelijk dat de nadruk komt te liggen op een projectmatige, jaarlijks aan 
te vragen, systematiek. Daarnaast zullen we de SDG’s prominenter moeten opnemen in onze 
activiteiten willen we ook in de toekomst een beroep op de gemeente kunnen doen.
Bijgevoegd in dit jaarverslag is een globaal financieel overzicht. Voor een meer gedetailleerd 
overzicht kan men zich wenden tot het Vredesburo.

Conform de beschikking van de subsidie is er alleen een inhoudelijke verantwoording vereist maar 
we vinden het vanzelfsprekend om ook een inzicht te geven in het financiële plaatje van de stichting

D. Gemeentelijk beleid:

In 2019 is er door de gemeente Eindhoven gestart met een inventarisatie van  groepen en 
mogelijkheden die het mondiale landschap in Eindhoven bied. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten 
belegd waar ook het Vredesburo zich duidelijk heeft uitgesproken over de toekomst. Hoe dit 

voortraject zich gaat vertalen in het beleid 
voor de toekomst is in 2019 niet geheel 
duidelijk geworden. In circulaires van de 
gemeente is wel opgemerkt dat er 
veranderingen komen maar die zijn niet 
concreet gemaakt. Door de subsidie die wij 
van de gemeente ontvangen zijn wij in staat 
om onze programma’s elk jaar uit te voeren. 
Het moge duidelijk zijn dat we , ook in 2019, 
constructief hebben meegedacht en 
meegepraat en we hopen dat in de toekomst 
recht zal blijven gedaan worden aan ons werk. 
In het kader hiervan zijn er ook gesprekken 

gevoerd met mensen uit de gemeenteraad en de onderzoekers van ‘De Morgenmakers’



Nawoord.

In 2019 ontving Abiy Ahmed de Nobelprijs voor de Vrede. Voor velen was dat een verrassing. Wie 
was deze man? En waarom juist hij? Het comité baseerde de verkiezing op het feit dat hij in een van 
de meest gevaarlijke regio’s ter wereld door zijn persoonlijke inzet en politieke gewicht een proces 
naar vrede had opgestart dat voor miljoenen rechtstreeks van belang is voor hun overleven. Voor 
velen is de regio een gebied van failed-states (Soedan) met weinig hoop voor de toekomst. En toch 
zijn er altijd weer mensen die zich niet neerleggen bij de situatie en proberen bruggen te slaan waar 
die voor onmogelijk werden gehouden

Wij worden door mensen en hun daden geïnspireerd. Oorlog is mensenwerk maar de Vrede ook; 
laten we, aan dat laatste, samen werken!

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken die ons werk in 2019 mogelijk hebben gemaakt. We
wensen iedereen Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo
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