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Stichting Vredesburo Eindhoven

COLOFON
nr. 92 december 2021
Het Vredesburo bestaat dit jaar al bijna 40
Redactie: Berrie, Hans,
jaar. Het Vredesburo is in 1982 opgericht ten
Anita, Ljiljana, Constance
tijde van de landelijke acties tegen de komst
van de Kruisraketten. De oprichters, de Anti
Militaristische Werkgroep, wilden profiteren
van de grote belangstelling voor het
onderwerp ‘bewapening‘ en de bevolking
betrekken bij de gehele bewapenings
problematiek. Het tegenhouden van de
Kruisraketten is niet voldoende. Echte vrede
is alleen te bereiken als alle wapens de wereld
uit zijn. Met die gedachte is de Stichting
opgericht. Het Vredesburo heeft zich intussen
ontwikkeld
tot
een
onafhankelijk
documentatie en informatiecentrum gericht
op de problematiek van oorlog en vrede. We
werken vanuit een geweldloze overtuiging en
streven naar een vreedzame en rechtvaardige
wereldsamenleving.
We houden ons onder andere met de

Redactieadres:
Stichting Vredesburo
Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e‐mail: info@vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO
0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt
4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal
in maart 2022 verschijnen.

volgende zaken bezig:
* Contact onderhouden met vredesgroepen in binnen en buitenland;
* Informatie geven over wapenhandel en ondersteuning geven aan mensen, die
hier actie tegen willen voeren;
* Ondersteuning en faciliteiten geven aan mensen en groepen, die zich in brede
zin inzetten voor hetzelfde doel als de Stichting;
* Verzamelen en verstrekken van informatie/documentatie;
* Het geven van vredeslessen op scholen in het basis en voortgezet onderwijs.
Dit zal de komende jaren een speerpunt zijn van onze activiteiten.
Het Vredesburo heeft zich ontwikkeld van een actiegroep, waar tientallen
vrijwilligers actief waren, in de jaren tachtig, tot een professionele organisatie, met
een vaste kern van 3 mensen en een grote groep actieve mensen er omheen, die
zich voor bepaalde thema’s inzetten.
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In 2022 bestaat het Vredesburo 40 jaar. We willen dit op een
bescheiden manier vieren. Hoe we daar vorm aan kunnen geven
weten we op dit moment nog niet echt, omdat het niet duidelijk is hoe
de coronapandemie zich in de komende tijd gaat ontwikkelen en wat
de beperkingen zullen zijn in het komende jaar. Om te beginnen
sturen we u een kalendertje met wat foto's uit de oude doos. We
hopen dat u er plezier aan zult beleven.
In deze nieuwsbrief vindt u het werkplan voor het komende jaar. U
zult zien dat de nadruk wat meer komt te liggen op de SDGs
(Sustainable Development Goals). Dit komt omdat de gemeente in
Eindhoven daar in de komende jaren de nadruk zal leggen in haar
subsidiebeleid. Aangezien we voor een deel afhankelijk zijn van
gemeentelijke subsidie voor een aantal taken, gaan we daar in mee.
Natuurlijk staan we ook achter de ontwikkelingsdoelen, zoals ze door
de Verenigde Naties zijn geformuleerd, en het betekent voor ons geen
koerswijziging, maar enkel een bijstelling van onze doelen.
Op de voorkant ziet u het nieuwe ontwerp van de All The Arms We
Needkaarten (natuurlijk in kleur, zie www.omslag.nl) . Deze hebben
we samen met Omslag en de drukker Pasklaar ontwikkeld. Ze zijn bij
ons en bij Omslag te koop voor € 2,50 voor 8 kaarten. We kunnen de
kaarten ook opsturen, maar dan komen er wel verzendkosten bij.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief nog een artikel van de werkgroep
EindhovenKobane en een stukje van New in NL over hun actuele
activiteiten. Tenslotte staat er natuurlijk een overzicht in van de
nieuwe boeken, die we hebben opgenomen in de bibliotheek.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2022.
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Onze bibliotheek is onlangs aangevuld met de volgende boeken:
“De toestand in Chili. Gesprek met Allende”, van Régis Debray,
Uitgave van A.W. Bruna & Zoon, 1971, 160 pagina's; “Maintain life on
Earth!”, van Karl Bonhoeffer, e.a. , Uitgave van Jongjohann
Verlagsgesellschaft , 1987, 334 pagina's; “Latijns Amerika tussen de
regels”, van Jan van der Putten, Uitgeverij Jan Mets en Kritak , 1988,
158 pagina's; “Herbicides in Vietnam”, van Prof. Gerhard Grümmer,
Uitgave van The Vietnam Commisson of the AfroAsian Solidarity
Committee of the GDR., 1969, 191 pagina's; “Soja Sonee”, Uitgave van
Solidaridad, Ver. Milieudefensie, 1981, 76 pagina's; “Inleiding tot de
politieke ekonomie van het milieu ”,van de Ekologische uitgeverij,
1978, 110 pagina's; “Living with Radiation”, van Henry N. Wagner en
Linda Ketchum, Uitgave van The John Hopkins University Press,
1989, 193 pagina's; “The cold and the dark”, van Paul Ehrlich, Carl
Sagan, e.a.,Uitgeverij Sidgwick & Jackson, London, 1984, 229
pagina's;
“Uit de terreurspiraal, Een nieuw perspectief
op terrorisme.”, door Willemijn Verkoren,
Uitgeverij Boom, 2021, 317 pagina's:
Na de aanslagen van 11 september 2001 werd
terrorisme aangemerkt als het grootste gevaar
dat onze samenleving bedreigt. Overheden
namen drastische maatregelen en gaven
duizenden miljarden euro's uit aan militaire
interventies
en
binnenlandse
terrorismebestrijding. Dikwijls leidden deze tot
inperking van burgerlijke vrijheden. Maar niet alleen stonden al deze
maatregelen niet in verhouding tot de daadwerkelijke dreiging, ze
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hebben ook niet geholpen. In onder meer Irak en Afghanistan is zelfs
een tegenovergesteld effect bereikt.
Na twee decennia van vergeefse oorlog tegen terreur is het tijd om
ons niet langer door angst te laten leiden. In Uit de terreurspiraal
biedt Willemijn Verkoren een nieuwe analyse van terrorisme, die
aanknopingspunten biedt voor een effectievere bestrijding ervan. Zij
bepleit een contraterrorismebeleid dat is gebaseerd op een
realistischer dreigingsbeeld en een beter inzicht in de achtergronden
en beweegredenen van terroristen. Alleen zo kunnen we een uitweg
vinden uit de geweldspiraal van terrorisme en terrorismebestrijding.
Deescalatie is daarbij het toverwoord.
“Moord in Burundi, België en de liquidatie
van premier Louis Rwagasore”, door Ludo de
Witte, Uitgeverij EPO, 2021, 347 pagina's:
Op 13 oktober 1961 vermoordt een Griek eerste
minister Louis Rwagasore van Burundi. De
populaire leider had tot consternatie van
België, dat Burundi als voogdijgebied bestuurt,
net de verkiezingen gewonnen. Enkele uren na
de moord kruist topambtenaar JeanPaul
Harroy in het hospitaal waar Rwagasore ligt
opgebaard de moeder van de premier. Ze geeft
Harroy een klinkende oorveeg. In die mep zit de overtuiging vervat
van veel Burundezen: de koloniale overheid heeft de misdaad
georganiseerd. Maar de rol van België wordt niet onderzocht: de
raison d'etat gebiedt zwijgplicht. België executeert de schutter,
Burundi de vijf medeplichtigen. Zestig jaar later biedt Ludo de Witte
opening van zaken over een moord die Burundi op weg zette naar
interne verdeeldheid, etnische spanningen en massamoorden.
Confidenties van hoofdrolspelers en de ontsluiting van cruciale
archieven leggen de Belgische rol in de moord op de charismatische
leider bloot. Met op de achtergrond de slagschaduwen van Patrice
Lumumba en koning Boudewijn, met bijrollen voor PaulHenri Spaak
en Etienne Davignon.
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NEW IN NL
In deze nieuwsbrief vertel ik jullie over
mijn afstudeerscriptie, die bijna af was,
maar nu blijkt dat ik toch een ander
thema moet kiezen. Sinds 2019 ben ik
bezig geweest met het onderzoek naar de
ouderbetrokkenheid van expatouders bij Nederlandse basisscholen.
Ik werk als coach en taalcoach voor expats: Ik krijg veel klachten van
hen dat ze hun weg niet kunnen vinden in het Nederlandse
onderwijssysteem en dat ze zich niet betrokken voelen bij de school
van hun kinderen. Aan de andere kant zoeken de basisscholen naar
manieren hoe ze de grote toestroom van expatskinderen kunnen
opvangen en hun ouders kunnen betrekken bij de school. Ik vond het
heel interessant en nuttig om deze nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen te gaan onderzoeken en met een conclusie/oplossing
voor de scholen en deze ouders te komen. Het probleem was
gedefinieerd, theorieën, die het probleem tackelen gevonden,
interviews met de ouders en met het schoolpersoneel afgenomen en
ik moest nog conclusies op papier zetten en aanbevelingen schrijven.
Helaas heb ik er twee jaar lang over moeten doen vanwege mijn
privé situatie en op het moment dat ik de scriptie wilde afmaken heb
ik een nieuwe mentor gekregen. De mentor vond mijn thema niet
sociaalagogisch en de situatie met de expatouders niet genoeg
problematisch. Bovendien vond ze de expats geen doelgroep waarmee
een sociaal werker zich bezig zou moeten houden. Ik zou volgens haar
de problematiek van vluchtelingen, ouderen, jongeren en andere
kwetsbare groepen moeten gaan onderzoeken. Hoewel ik zelf denk
dat de expats minder kwetsbaar zijn dan alle andere hier genoemde
doelgroepen, ben ik van mening dat zij ook ondersteuning nodig
hebben op bepaalde gebieden, vooral de ouders die ineens met een
ander onderwijssysteem in een vreemde taal te maken hebben en de
partners van expats die moeite hebben met het vinden van een baan.
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Je zou toch verwachten dat een hogeschool breder kijkt naar wat er
allemaal in de maatschappij gebeurt, daarop innovatief inspeelt door
o.a. aan ons studenten te vragen om er een innovatief oplossing voor
te bedenken. Op basis van het werk dat ik al heb gedaan aan mijn
onderzoek kan ik alsnog aanbevelingen geven aan de basisscholen
m.b.t. de manier waarop ze de ouders kunnen betrekken bij het
onderwijs van hun kinderen en bij de activiteiten op school. Het
onderwijssysteem in Nederland vraagt naar samenwerking tussen de
scholen en de ouders in het onderwijs en opvoeding. In het
ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen met internationale
ouders valt er ook veel te winnen. Middels het delen van mijn
aanbevelingen met scholen, adviezen geven en informatie
verstrekken aan de expatouders zal ik mijn bijdrage leveren aan de
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in Eindhoven en in de
regio. Maar vooralsnog zal ik een ander thema moeten kiezen voor
mijn afstudeerscriptie. Het wordt vervolgd!

WIJ DINEREN & ZIJ ONTBIJTEN
Afhaalmaaltijden voor een goed doel

Soms droom ik dat het vrede is, ik ben in Kobanê met vrienden, we
dansen, zingen en spelen met de kinderen van school Hîvî.
In werkelijkheid is de oorlog nog lang niet voorbij en Kobanê is nog
steeds bedreigd. Maar school Hîvî gaat door. Elke dag is er
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schoolontbijt en fruithapje voor alle kinderen, dankzij donaties uit
Eindhoven. Over die donaties maak ik me zorgen. Door corona zijn
er bijna geen publieksactiviteiten mogelijk en de inkomsten lopen
terug.
Gelukkig ben ik niet alleen met mijn dromen en mijn zorgen. Tonie
en Hanan bedachten een plan: afhaalmaaltijden voor vrienden in
Eindhoven; dat kan ook in coronatijd. Omslag, werkplaats voor
duurzame ontwikkeling is solidair met Kobanê. Tonie en Hanan zijn
daar welkom in de keuken.
De eerste afhaalmaaltijd op 27 maart was veel werk èn een groot
succes: een heerlijk menu en 22 bestellingen.
Intussen hebben Tonie en Hanan in 8 maal
ruim 150
afhaalmaaltijden bereid met steeds een ander uitgebreid menu voor
inmiddels 30 trouwe klanten.
De afhaalmaaltijden zijn meestal op de laatste zaterdag van de
maand.
Eindhoven~Kobanê en Omslag verzorgen samen de promotie.
De ingrediënten zijn volgens het duurzaamheidsideaal van Omslag
geheel vegetarisch, zoveel mogelijk biologisch en deels fairtrade.
Tuinderij de Voedselketen draagt bij met verse groenten van het
seizoen.
Dagen van te voren fietsen Tonie en Hanan door heel Eindhoven op
zoek naar de beste ingrediënten voor mujadara, gebrande vingers,
baba ghanooj, boranisoep, dolma, Egyptische ashura, falafel en meer
bekende gerechten.
Op de zaterdag helpen verschillende vrijwilligers met veel plezier:
groenten wassen, snijden, bakken en koken. We doen ons best om
coronaafstand te bewaren. Voor wie dat wil, bezorgt Iyad de
maaltijden aan huis. Marta zorgt dat de maaltijden ook veilig kunnen
worden afgehaald. In de tuin van Omslag is ruimte genoeg voor fijne
1½ meter gesprekken met veel oude en nieuwe klanten over lekkere
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recepten en wat we kunnen waarmaken van onze mooie dromen voor
een betere wereld.
De volgende vegetarische afhaalmaaltijd zal zijn zaterdag 29
januari
6 wereldgerechten met vooral biologische en fairtrade
ingrediënten
Opbrengst voor schoolontbijt en fruithapje op school Hîvî in
Kobanê
Bestellen kan t/m donderdag 25 nov. door een bericht te sturen naar
eindhovenkobane@outlook.com .
Gereserveerde maaltijden kunnen op zaterdag 27 nov. worden
afgehaald tussen 18.00 en 19.00 uur bij Omslag, Hoogstraat 301a.
Een maaltijd kost €15. Dit bedrag moet vooraf worden betaald (je
ontvangt daarover bericht)
Bij thuis bezorging wordt 3 euro per adres extra berekend.
Meer informatie:
www.omslag.nl
www.werkgroepeindhovenkobane.nl
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WERKPLAN 2022

Inhoudelijk hebben wij duidelijk een SDGkoers ingezet, wij
hopen dat u een behouden vaart mogelijk maakt in de
toekomst
Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

“zonder een bestendige Vrede is het implementeren van de
SDG agenda een verloren zaak”
uitspraak bij het aanbieden van de agenda aan de algemene vergadering van de VN

Het Vredesburo Eindhoven is vanuit haar doelstelling, werkwijze en
thema keuze ingebed in de doelstelling van de VN agenda voor de
toekomst.
Het Vredesburo kent een aantal activiteiten die horen bij ons
‘bestaan’ en die het hart vormen van ons werk. In de afgelopen jaren
is hiervoor subsidiëring aangevraagd. Voor 2022 willen we daarom
deze projecten wederom aandienen voor subsidiëring. Uiteraard is er
geëvalueerd en bijgesteld mede naar aanleiding van opmerkingen bij
de vorige beschikking. Een aantal elementen is op basis van lopende
ervaringen in 2021 veranderd.
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Inleiding: wie zijn wij?
De stichting Vredesburo Eindhoven is opgericht in 1982 en is
daarmee een van de langst bestaande initiatieven op het gebied van
Vredeswerk. De stichting is opgericht omdat er toentertijd een
overweldigende maatschappelijke interesse was m.b.t. aspecten van
het Vredesdenken. Dit werd mede veroorzaakt door de directe
beslissingen om nieuwe kernwapens te stationeren. De oprichters
waren mensen die actief waren in politieke en maatschappelijke
organisaties in Eindhoven. Het feit dat er in een, voor Nederlandse
begrippen, grote stad als Eindhoven geen informatiepunt was voor
deze problematiek, werd als een groot gemis ervaren. Vanaf het begin
is er op scholen (dienstplicht/dienstweigeren) gewerkt, is er opgestart
met documentatie en bibliotheek en is men diverse activiteiten gaan
opzetten om mensen meer te betrekken bij vragen aangaande
veiligheid en vrede. Het model, dat gekozen werd, was een
informatiewinkel. De verwachting was dat dit laagdrempelig zou
werken en meer interesse zou kweken om vrijwilligerswerk te doen.
Vrede en veiligheid is natuurlijk niet alleen een macrogebeuren. In
de dagelijkse omgang in de publieke ruimte, school en gezin komen
ook deze aspecten naar voren en zijn ze onderwerp van beleid van de
gemeente. Iedereen is gebaat bij samenlevingsvormen die zorgen dat
eenieder kan participeren zonder angst voor agressie, iedereen is er
bij gebaat om in een stad te wonen waar men zich veilig voelt. Het
Vredesburo draagt mede zorg voor een klimaat van begrip en
informeert daarnaast burgers over allerlei zaken die in dit kader van
belang zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat 'Vrede'
voor alle burgers een groot goed is. Naast deze algemene
beleidsterreinen is er specifiek de invulling op het gebied van
informatieverstrekking/vredeseducatie/activiteiten/vluchtelingenpro
blematiek en de invulling van de jaarlijkse Vredesweek.

13

Vredesburo Nieuwsbrief nr. 92

Het Vredesburo draagt zorg voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking
door:
1. een organisatie te zijn met een vaste coördinator en een bestuur
bestaande uit mensen die actief zijn in het onderwijs (omdat
Vredeseducatie een speerpunt is van het beleid);
2. een organisatie te zijn met gekwalificeerde medewerkers,
vrijwilligers en stagiairs (waarbij de HBO/WO stagiaires belast zijn
met onderzoek en ontwikkeling van de producten van het
Vredesburo);
3. door stedelijk te functioneren binnen samenwerkingsverbanden,
die mede de kwaliteit bepalen en becommentariëren;
4. door intern overlegstructuren en evaluatiemomenten in te bouwen;
5. door regelmatig bezoekers en gebruikers te bevragen over kwaliteit
van uitvoering (onderwijs);
6. door verslaglegging en het dragen van verantwoordelijkheid in het
kader van subsidieverstrekking door (gemeentelijke) overheid en
fondsen.
De financiële administratie wordt in eigen beheer gedaan door de
mensen die een achtergrond hebben in boekhouding en
administratie. Voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
loonkosten van de coördinator en de medewerkers is een
professioneel bureau ingehuurd.
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Projectplan 1. 'Vrede zonder drempels' 2022
Dit project omvat de structurele taken van het Vredesburo.
Zij vormen de kern van het Vredesburo. We bieden dit aan als 1 project omdat het
niet los van elkaar gezien kan worden. In dit project zijn de volgende activiteiten
opgenomen die jaarlijks door het Vredesburo worden uitgevoerd:
documentatie/bibliotheek/archief
begeleiding van groepen
educatie
nieuwsverschaffing
webactiviteiten
winkelgebeuren
stagiairs
fakkeltocht
4mei herdenking bij het vrouwenvredesmonument
werkgroep wapenhandel / wapenproductie
projectgroep Kobane voor projecten en informatie over Syrië
projectgroep ‘New in Nl’: taal en integratieprojecten voor nieuwe Nederlanders
facilitaire activiteiten
SDG informatie

Het doel van ons bestaan is om inwoners van de stad Eindhoven te
informeren over  en te betrekken bij activiteiten aangaande de
problematiek van Oorlog en Vrede. Daarnaast is er vanaf 2019
een groeiende aandacht om via de winkel informatie te
verschaffen over de Sustainable Development Goals.
Daartoe hanteren wij het model van een inloopwinkel die gedurende
kantooruren toegankelijk en bereikbaar is voor het publiek. Wij
informeren het publiek middels nieuwsbrieven, mailings, websites,
Facebook, organiseren activiteiten in de stad en participeren in
diverse samenwerkingsverbanden. Het doel is om een substantieel
gedeelte van de Eindhovense bevolking te informeren en aan te zetten
tot participatie in activiteiten met als lange termijn doel de attitude
van mensen te veranderen. Het Vredesburo verschaft ook ruimte om
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te overleggen en te werken: 30 kleine bijeenkomsten en
werkoverleggen.
Een goed geïnformeerde bevolking is van belang voor de
stad.
Het
gebied
van
Vrede
(waaronder
ook
vluchtelingenproblematiek & multiculturele samenleving)
is niet alleen een landelijke aangelegenheid, maar is met
name ook een onderwerp van de burgers in de stad. Het
Vredesburo beoogt door informatie te verschaffen en mensen te
ondersteunen om een bijdrage te leveren aan een leefbare stad waar
begrip en tolerantie geen holle woorden zijn en waar iedereen mee
kan en mag doen. Deze uitgangspunten verwoord in VNdoel
16, hebben betrekking op alle niveaus van de politiek en vragen om
participatie van maatschappelijke organisaties zoals het Vredesburo.
Daarnaast zijn er ook een aantal concrete zaken die zowel in het
gemeentelijk beleid als in het werk van het Vredesburo worden
gedeeld: aandacht voor zinloos geweld/geweld in het
uitgaansleven/geweld in het gezin. De positie en kansen van nieuwe
Nederlanders. De ‘maakbaarheid’ van een multiculturele
samenleving.
Tenslotte is er aandacht voor veilige en sociale wijken (waar wij,
middels activiteiten, een bijdrage aan leveren).
In de activiteiten van het Vredesburo en de samenwerking met
andere organisaties is een substantieel deel van de VN agenda terug
te vinden. Wij committeren ons aan artikel 16 en beschouwen dat als
leidraad voor de toekomstige activiteiten.

Het Vredesburo is lokaal drager van een van de belangrijkste
discussies in de wereld: de noodzaak om vreedzaam met conflicten
om te gaan als garantie voor de toekomst. Het moge duidelijk zijn dat
het essentieel is om een stedelijke organisatie te hebben die dit punt
oppakt en omzet in concrete activiteiten
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Doelgroepen:
brede lagen van de bevolking in Eindhoven, in specifieke gevallen:
mensen, die actief zijn in maatschappelijke organisaties; mensen die
ondersteuning zoeken bij het opzetten van activiteiten; het onderwijs
(lessen en stagiairs) groepen uit de multiculturele sfeer/nieuwe
Nederlanders.
Door middel van ons model is het makkelijk voor
mensen/organisaties om contact met ons te maken.
Effecten:
De nagestreefde doelen van verandering zijn soms moeilijk te meten
en te monitoren. De vraag waardoor iemand van gedrag verandert
en/of geïnteresseerd raakt in een onderwerp is al decennia lang
onderwerp van studie. Het Vredesburo zal zich in deze dan ook
beperken tot de duidelijk aanwijsbare en kwantitatieve
gegevenheden.
1. door het registreren van bezoekers/aanvragen van informatie;
2. door het registreren van groepen/organisaties die ondersteuning
vragen;
3. door het registreren van bezoekers bij activiteiten;
4. door de ontwikkeling bij te houden van onze virtuele vredesruimte:
bezoekers van de websites/Facebook.
Op basis van de nu al bestaande gegevens uit het verleden zal dit een
beeld opleveren van de ontwikkeling en de daarbij horende effecten.
Wij gaan ervan uit dat mensen die informatie willen en/of activiteiten
bezoeken, die gebruik maken van onze informatiebestanden, die
lessen op school willen, bewust bezig zijn met nadenken over zichzelf
en de wereld.
Voor de evaluatie en het monitoren van de structurele taken
is er:
– op regelmatige basis werkoverleg;
– overleg met groepen die ondersteund worden (3 à 4 keer per jaar);
– periodiek overleg met het bestuur (per kwartaal);
– overleg met 'mensen van buitenaf/deskundigen': om een andere
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kijk op zaken te krijgen (bv. door stagiaires en docenten van het
HBO/WO).
Naast deze beschouwing is er natuurlijk ook altijd een
verantwoording in de zin van materiaal dat verzameld wordt:
krantenberichten, affiches&flyers, foto's en video's.
De optelsom van deze manieren zal gaan leiden tot een product dat
regelmatig bepraat, geëvalueerd en vastgelegd wordt en dat als
zodanig inzichtelijk is voor iedereen.
Aanpak en uitvoering :
Dit project loopt het hele jaar door en wordt uitgevoerd door alle
medewerkers/stagiaires van het Vredesburo. Om bepaalde
problemen professioneel op te lossen wordt er soms deskundigheid
aangetrokken van buiten het bureau (design/techniek).
We gaan 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitgeven. We gaan in 2022
ongeveer 20 mailings verzorgen met relevante informatie. Er zullen
1 HBO, 1 MBO en 20 maatschappelijk stagiairs actief zijn in 2022 :
dit streven is afhankelijk van de ontwikkelingen op corona gebied !
We houden 5 webpagina's en een Facebookpagina bij. We verzorgen
op ongeveer 20 scholen lessen over pesten en geweld. Samen met
vluchtelingenwerk zal er in 2022 voorlichting gegeven worden over
vluchtelingen: achtergronden en procedures. We zullen ook in 2022
onderdeel zijn van de organisatie van de Fakkeltocht en een
bijdrage leveren aan de basisstructuur van groepen in Eindhoven
op het gebied van mondiaal bewustwordingswerk. We zullen vijf
dagen in de week open zijn voor het publiek en openstaan voor
vragen. We zullen tientallen groepen helpen om beter te
functioneren.
Nieuw in 2022 op het gebied van educatie is een
samenwerkingsproject met Vluchtelingen in de knel / Amnesty
International Eindhoven met als doel vluchtelingen op te leiden om
in de klassen hun verhaal te doen. In 2022 willen we op 10 scholen
in Eindhoven actief zijn.
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Toelichting bij twee werkgroepen van het Vredesburo
Werkgroep Kobane : de situatie in Syrie en de regio is er een die de
afgelopen jaren centraal heeft gestaan in de internationale politiek.
Het Vredesburo heeft een eigen werkgroep opgezet om daar ‘mee aan
de slag te gaan’. Doelstelling is:
* aandacht vragen voor de problematiek in Eindhoven;
* concreet materiaal en fondsen inzamelen om projecten te
ondersteunen in met name Kobane;
* activiteiten opzetten waardoor mensen uit Eindhoven en gevluchte
Syriërs verantwoord vrijwilligerswerk kunnen doen;
* het participeren in een landelijk netwerk van groepen die actief
bezig zijn met deze problematiek.
Werkgroep New in Nl : vanuit het verleden is er aandacht geweest
voor nieuwe Nederlanders. In eerste instantie was de werkgroep
gericht op mensen uit voormalig Oost Europa (Polen), maar dat
veranderde door de instroom van vluchtelingen, expats. De groep
heeft als taak om mensen wegwijs te maken in de Eindhovense
samenleving. Dit gebeurd door :
* taallessen: voorwaarde voor participatie;
* opzetten van ontmoetingsactiviteiten: taal oefenen en kennis maken
met Eindhovense organisaties;
* aanbieden van vrijwilligerswerk.
We vinden het passend binnen het gemeentelijk beleid en de
Vredesgedachte dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren begrijpen
en daardoor een bijdrage kunnen leveren aan het Eindhoven van de
toekomst

Het Vredesburo heeft een winkelfunctie en wil die graag
inzetten voor het promoten van de SDGagenda. Het is een
van de weinige punten in de stad die makkelijke bereikbaar
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is en geopend is tijdens kantooruren. Daarom zal er in 2022
richting het onderwijs en het brede publiek specifieke
informatie over de SGD’s verzorgd gaan worden. We
hebben hiervoor als werktitel gekozen: “ De toekomst is van
ons allemaal”.
Toelichting: veel werk van het Vredesburo is gelegen in het aanbieden
van informatie. We doen dit via allerlei kanalen waarbij 'papier' nog
steeds een belangrijk middel is. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal
informatiebijeenkomsten rondom actuele thema's.
Het geld dat uitgetrokken is voor ‘Kobane’ en ‘New in Nl’ zal
met name betrekking hebben op p.r. materiaal en het
organiseren van kleine bijeenkomsten. New in Nl heeft ook
kosten die te maken hebben met de lessen en de gebruikte
leslocaties.
In het kader van de stages wordt er jaarlijks verwacht dat de stagiaire
een eigen project opzet en uitvoert en daarbij ook laat zien te kunnen
budgetteren : gezien de huidige situatie is het onzeker hoe scholen in
2022 zullen omgaan met het plaatsen van stagiaires.
In het kader van de gemeentelijke verordeningen zullen wij per
project 25% van de kosten zelf dragen. Dit zal bestaan uit giften en
donaties, fondsenwerving en eigen bijdragen van de medewerkers.

Grote Berg 41 is een fysiek punt in de stad waar mensen binnen
kunnen lopen met hun vragen. Uiteraard zijn er websites en
facebookpagina’s maar persoonlijk contact is en blijft belangrijk.
Wij zullen in 2022 onze informatieverschaffing en de ondersteuning
van groepen verbinden met de SDG doelen; daar informatie over
verspreiden en als ambassadeur optreden met name voor het
overkoepelende punt 16
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Projectplan 2.
Vredesweek 2022: voor Vrede en duurzaamheid: een
agenda voor onze gezamenlijke toekomst
We willen in de Vredesweek 2022 zorg dragen voor :
een breed en uitdagend weekprogramma ( uitgaande van ongeveer 12 activiteiten)
diversiteit van activiteiten:
herdenken/film/ontmoeting/multicultureel
aandacht voor de thema’s van de week + aandacht voor de SDG’s
het opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden
taken van het Vredesburo:
aanspreek en coördinatiepunt
p.r. verzorgen
praktische ondersteuning bieden
ambassade zijn/landelijk aanspreekpunt
zelfstandig uitvoeren van activiteiten

Doelen:
Het doel van de Vredesweek, die zowel landelijk als plaatselijk
plaatsvindt, is om mensen te informeren over internationale
conflicten en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het de week waarin
groepen,
op
het
brede
gebied
van
Vrede/mondiaal
bewustwordingswerk, zich presenteren aan een breed publiek en
aandacht vragen voor de doelen en activiteiten, die zij nastreven.
Bijkomend effect is ook om mensen, die actief willen worden, een
aanbod te kunnen doen. Op lange termijn is het doel om mensen
andere wegen te laten bewandelen als het om conflictbehandeling
(dichtbij en veraf) gaat.
De grondgedachte is: 'think global, act local'
Gezien de breedte van het aanbod zijn er een 9tal VNdoelen die een
rol spelen en waar groepen en organisaties aandacht voor vragen.
Met name spelen de doelen 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16 en 17 een rol bij de
organisaties die betrokken zijn bij de organisatie en invulling van de
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Vredesweek 2022. Met deze constatering is het duidelijk dat de
Vredesweek ook een moment is om de resultaten en activiteiten
aangaande de VNdoelen voor het voetlicht te brengen. Het uitdragen
van deze agenda en de daarbij horende politieke besluitvorming geeft
aan dat de Vredesweek nauw aansluit bij het door de gemeente
gevoerde beleid.
Uiteraard is de Vredesweek ook ‘gewoon’ wat het is: een moment van
bezinning en het kijken naar mogelijkheden om op stedelijke schaal
actief te zijn voor Vrede en rechtvaardigheid.
Doelgroepen zijn:
– iedere Eindhovense burger;
– maatschappelijke organisaties op het gebied van Vrede, mondiale
bewustwording, multiculturele samenleving, duurzaamheid;
– onderwijs;
– bedrijfsleven.
De doelgroepen zijn breed geformuleerd omdat ook de doelen van de
Vredesweek en de VNdoelen brede lagen aanspreken en door talloze
organisaties worden ingevuld.

Effecten bepalen:
Zoals bij vele activiteiten is het moeilijk om effecten precies vast te
leggen omdat men niet altijd zicht heeft op de langetermijneffecten.
Uiteraard zijn een aantal zaken wel vast te leggen en dat zullen we
ook doen:
– kwantiteit van bezoekers en participanten: we tellen!;
– aandacht in de media;
– kwaliteit van de activiteiten: voldoen ze aan de gestelde
verwachtingen; we vragen mensen om een oordeel! Door de week
heen zal er continue verslaglegging zijn van de activiteiten. Na de
week zal er een evaluatieve bijeenkomst worden belegd.

We gaan ervan uit dat een grote groep mensen uit de
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stad na de Vredesweek meer inzicht heeft gekregen in
de problematiek van internationale conflicten en zich
meer bewust zijn geworden van het belang van de VN
doelen: de verwachting is gerechtvaardigd dat dit zal
leiden tot nieuwe vrijwilligers en meer activiteiten.
Wie, wat en waar:
De Vredesweek 2022 zal worden georganiseerd door Stichting
Vredesburo in samenwerking met een 10tal organisaties.
Groepen zullen vanaf begin 2022 benaderd worden om te
participeren.
Het Vredesburo zal als centraal punt dienen, een stedelijke agenda
presenteren en groepen in deze week ondersteunen. Daarnaast zullen
er gemeenschappelijke p.r.activiteiten worden uitgevoerd.
Er zijn een aantal organisaties geweest die structureel in deze week
activiteiten plannen. Deze organisaties zullen ook in 2022 weer
meedoen en aangevuld worden met groepen die specifiek de VN
doelen in hun agenda hebben.
Participanten vanuit het verleden: Vredesburo, Omslag, WPF,
kerkelijke groepen, Vredescentrum, Pax, diverse landencomités,
AOL, Amnesty, FNV
Vanaf 2017 zijn er ook contacten gegroeid met organisaties van
expats en vluchtelingen.
Vanuit de ervaringen van de afgelopen jaren is duidelijk
gebleken dat het Vredesburo ook als ‘motor’ moet
functioneren. We verwachten dat we in 2022 meer initiatief
moeten nemen: groepen sluiten aan als ze zien dat er een
fundament gelegd is.
In het kader van de Vredeweek zullen wij organisaties
wijzen op de subsidiemogelijkheden, verstrekt oor de
gemeente Eindhoven. Het Vredesburo wil uitdrukkelijk
geen subsidieverlenende organisatie zijn conform het
beleid van de gemeente Eindhoven.
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2020 en 2021 zijn moeilijke jaren geweest voor het houden
van de Vredesweek. We gaan ervan uit dat in 2022 een
reguliere uitvoering van de Vredesweek weer mogelijk is.
In 2022 willen we :
* een gemeenschappelijke activiteit van alle groepen die vallen binnen
de doelstelling van de Vredesweek;
*15 kleinere activiteiten door de stad;
* aandacht in de lokale media;
een toename van de bezoekersaantallen;
een duidelijke koppeling tot stand brengen met de VNagenda.
Naar aanleiding van opmerkingen bij de vorige aanvraag zijn deze
kosten louter en alleen bedoeld voor activiteiten die door het
Vredesburo worden uitgevoerd.
De vorm waarin de Vredesweek 2022 zal plaatsvinden zal ook
bepaald worden door de ontwikkelingen met betrekking tot het
Coronavirus. We gaan ervan uit dat 2022 regulier zal zijn.
De SDG agenda zal wederom een voorname plaats innemen in de
Vredesweek 2022 en dienen als uitgangspunt van de geplande
activiteiten : in de voorbereiding en gesprekken met groepen zal het
promoten van de agenda voorop staan, verder is het een groot
samenwerkingsverband van groepen op het gebied van mondiaal
bewustwordingswerk waarbij de doelen bijna de gehele agenda
omvatten
Project 3 : De democratiefabriek
In 2022 willen we in samenwerking met Stichting Vredeseducatie
Utrecht het project De democratiefabriek naar Eindhoven halen.
De bedoeling van dit project is om mensen de waarde en
uitgangspunten van democratisch functioneren te laten zien. Dit sluit
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aan bij projectpunt 16 van de SDGagenda, namelijk het functioneren
en de belangrijkheid van democratische instituties.
Het programma omvat:
a. de interactieve expositie
b. lessen op scholen over dit onderwerpen
c. publiciteit: aandacht vragen voor de noodzaak tot het ontwikkelen
van kritisch burgerschap
Ad a
In maart / april 2022 zal er een interactieve tentoonstelling geplaatst
worden op een centraal punt (gemeentehuis ?). De bedoeling is dat
scholen zich inschrijven om deze tentoonstelling met leerlingen te
bezoeken. Door opdrachten uit te voeren krijgen zij meer inzicht in
hun eigen democratische grondhouding.
Ad b
We zullen op scholen, zowel vooraf als in de evaluatie, met leerlingen
in gesprek gaan over de waarde van de democratie. Dit in het kader
van het landelijk beleid aangaande burgerschap.
In bredere zin willen we dat mensen inzien dat onze democratie geen
natuurwet is, maar door mensen vorm krijgt en vorm gegeven wordt.
Ad c
Om te voorkomen dat dit programma een te beperkte doelgroep zal
bereiken, zullen er extra aanvullende activiteiten worden uitgevoerd:
discussie met nieuwe leden in de gemeenteraad aangaande dit thema.
We gaan ervan uit dat we via politieke partijen een substantieel
gedeelte van de Eindhovense bevolking zullen bereiken. Daarnaast
zullen er affiches / flyers verspreid worden. Ook zullen we gebruik
maken van onze webpagina’s om meer mensen te kunnen bereiken.
Voor verdere informatie over de concrete uitvoering verwijzen we
naar de volgende webpagina: www. vredeseducatie.nl

