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INHOUDSOPGAVE.

Voorwoord

We kunnen het voorwoord van 2020 feitelijk overnemen omdat de pandemieproblematiek ook in 
2021 ons werk beheerste. Voor een organisatie die voornamelijk publieksgerichte activiteiten 
organiseert is het funest als mensen elkaar niet meer 'live' kunnen ontmoeten. Uiteraard hebben we 
op allerlei creatieve manieren naar oplossingen gezocht maar dat kon maar tot op zekere hoogte. We 
presenteren toch met een beetje trots dit jaarverslag omdat we, ondanks alles, er toch in geslaagd zijn
om 'Vrede' in 2021 voor het voetlicht te brengen.

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek
2. Winkelfunctie/ondersteuning
3. Vredeseducatie
 * uitwerking van het onderdeel Vredeseducatie geschiedt in de vorm van een apart jaarverslag
4. Stagiaires/maatschappelijke stages
5. Informatieverspreiding
6. Samenwerkingsproject met Books4life
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

B. Activiteiten in 2021.

1. Structurele activiteiten:

A. Fakkeltocht

B. Vredesweek/18 september;

C. project New in NL;

D. project Kobane/Syrië;

E.  werkgroep militaire productie/wetenschap

F. 4 mei herdenking 



2. Incidentele activiteiten:

A. samenwerken met Design Academy  en “Residence for the people”

B.  samenwerking met Vluchtelingen in de Knel en Amnesty Eindhoven: educatie

C.  project Shelter city

D.  samenwerking met Lions Club

E.  participatie in klimaatnetwerken in Eindhoven

F.  project  “comfort blanket for the world “

G.  lokale radio

* Projecten die langer duren  worden overgezet van incidenteel naar structureel

C. Financiering/subsidie

Nawoord.

De bestaande teksten uit eerdere jaarverslagen zijn gehandhaafd als deze nog steeds correct en/of relevant zijn.

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

A. Kerntaken van het Vredesburo

1. Documentatie/archief/bibliotheek.
In 2021zijn 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 2021 een aantal sectoren:
– direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
– bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
– landen- & continentenbladen;
– bladen over Ruben Pater <ruben@untold-stories.net>nternationale organisaties (VN);
– historische bladen;
– bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.
De bibliotheek is  in 2021verder 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.



Vermeldenswaardig is dat we ook in meerdere talen boeken zijn gaan aanschaffen omdat we 
regelmatig vragen krijgen van expats voor boeken in een andere taal (Frans, Spaans).

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 2021 hebben we ongeveer 100 aanvragen gehad voor boeken en speciale 
documentatie, daarmee blijft het aantal vragen stabiel.

Publicatie door de bibliotheekgroep :

Voor onze bescheiden bibliotheek bestellen we geregeld vrij nieuwe boeken met betrekking tot de situatie in 
de wereld en in Nederland. Daar er niet zoveel plankruimte is worden regelmatig oude uitgaven zolang 
bewaard in ons archief. Voor niet-Nederlands lezenden hebben we aparte boekenlijsten. We merken dat voor
de Engelse uitgaves de laatste jaren wat meer belangstelling is. Sinds enkele jaren werken we samen met de 
bibliotheek van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, die hun boeken nu ook via onze catalogus 
kunnen invoeren en te leen aanbieden. (Het zijn de boeken vanaf invoernummer 500.)

Van ons archief willen we te zijner tijd posters, met betrekking tot Eindhoven, laten bewaren in het 
Regionaal Historisch Centrum aan de Raiffeisenstraat in Eindhoven. Ook zoeken we al het materiaal bijeen 
dat relevant is voor de sociale maatschappelijke situatie in Eindhoven door de jaren heen dat wij als 
Vredesburo bestaan, nu al 40 jaar, wat een klus is van lange adem. We kijken ook of we materiaal kunnen 
vinden uit de jaren 80/90 voor een reizende tentoonstelling van 'Onkruit vergaat niet', die ze dit jaar willen 
verwezenlijken.

Van onze tijdschriften geven we 'oude' jaargangen aan Eindhovense Scholen voor Voortgezet Onderwijs die 
daar belangstelling voor hebben, als informatiemateriaal en naslagwerk in hun documentatiecentrum. Soms
leggen we 'oude' tijdschriften in de Eindhovense Bibliotheek en bij Books4life waar we een klein 
informatierekje hebben.



2. Winkelfunctie/ondersteuning.

* de ‘aanloopfunctie’ van het Vredesburo is in 2021 danig ingeperkt. In het kader van de 
maatregelen was er maar beperkt menselijk verkeer mogelijk. 

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 2021 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 300-tal mensen bij ons aangeklopt.
Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van
medewerkers, vrienden en bekenden.
In 2021 waren er ook kleine
bijeenkomsten/vergaderingen en gespreksgroepjes:
dit aantal is door de pandemie teruggelopen van 50
in 2019 en 2020 naar ongeveer 20 in 2021

In 2021 hebben diverse groepen/personen 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;
* info over communicatiesystemen (zoom/teams/Jitsi).

Groepen, die wij ondersteund hebben in 2021, en waarmee contact is onderhouden en overleg 
gepleegd.
Met sommige groepen (Unity/Paddle ) is minder contact geweest omdat de contacten gebonden 
waren aan de gezamenlijke activiteiten: dat is erg spijtig omdat het vooral publieksactiviteiten waren 
met een groot bereik).

Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Vredescentrum;
SLMM, organisatie van Afrikaanse filmers;
Vrije Bond (onafhankelijke vakbond);
Books4life (fondsorganisatie);
Stichting Daylight-Entertainment/Unity festival;
Kerkelijke groepen: LEV/BaHai;
Milieudefensie;
Wereldwinkel;
Hoogstraatgemeenschap;
Omslag;
Stichting Spoelhuis/Stichting 80 vragen



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 2021 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'.

Wrang is dat een aantal contacten vooral ging over: “het gaat niet door, wat moeten we nu 
doen”. In 2021 is er wederom geen multicultureel voetbaltoernooi geweest, geen Afrikaans 
straatfeest, geen ontmoetingsdag Afrika-Eindhoven. Veel van de groepen waarmee wij 
samenwerken hebben in 2021 geen activiteiten uitgevoerd, omdat het merendeel daarvan 
publieksgericht waren, dit is een voortzetting van 2020.

3. Vredeseducatie.

Voor het gedeelte Vredeseducatie wordt een apart jaarverslag gemaakt. Hieronder zijn de 
voornaamste gegevens weergegeven. Het moge duidelijk zijn dat 2021 kwantitatief niet te 
vergelijken is met andere jaren. Werk op scholen kon geen doorgang vinden, was zelfs voor langere 
tijd verboden.

In de loop van 2020 is er een projectgroep bezig gegaan met het voorbereiden van het aanbod van 
het Vredesburo aangaande de SDG’s. In 2021 is daar een concreet aanbod uitgerold

Bijna alle landen ter wereld hebben afgesproken dat ze een aantal problemen gaan aanpakken 
tussen nu en 2030. Welke zijn die punten?, wat kun je doen op school en/of thuis? Hoe  houden 
we de wereld leefbaar en rechtvaardig voor iedereen?

* er is met het Frits Philipscollege een project opgestart met als thema vrouw-vluchteling- oorlog
* er zijn lessen uitgevoerd op de basisschool Atalanta over pesten en treiteren
* er is materiaal gemaakt om mensen voor te lichten over de standpunten van politieke partijen 
aangaande de verkiezingen
* er is in 2021 samengewerkt met Vluchtelingen in de Knel en Amnesty in het kader van het opleiden
van vluchtelingen tot voorlichters in de klas in het kader van: “vertel zelf je verhaal”.

4. Stages en maatschappelijke stages

In 2021 waren actief op stagegebied in het Vredesburo:

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling ‘social work’. Zij was in 2021 belast met het opzetten/begeleiden
en verder ontwikkelen van het project ‘Find your way around in the Netherlands’ /New in NL. In 



2021 is daar bijgekomen een onderzoek naar de positie van expats en de relatie die zij onderhouden
met het onderwijsveld.

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 2021 hebben wij daar de 
volgende activiteiten voor ontplooid:
* nieuwsbrief. In 2021  is er 4 keer een nieuwsbrief uitgegeven met informatie over het Vredesburo 
en haar activiteiten;
* het Vredesburo had in 2021 2 websites:  www.vredesburo.nl/www.vredeseducatieeindhoven.nl;
* het Vredesburo had in 2021 een facebookpagina;
* het vredesburo heeft in 2021  8 X info over diverse activiteiten verzorgd via www.eindhoven-
mondiaal.nl; dit zijn berichten van organisaties die betrokken waren bij de opzet van Eindhoven- 
Mondiaal, het Vredesburo beheert de site en het adressenbestand;
* We hebben 5 keer eigen mailingen verzorgd naar onze achterban over activiteiten aangaande het 
Vredesburo;
* er zijn in 2021 een 3-tal contacten geweest met de schrijvende pers over het Vredesburo en haar 
activiteiten.

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.  De samenwerking is gecontinueerd in 
2021. De ruimte wordt gebruikt voor archief en documentatie. Daarnaast vinden er kleine 
gespreksbijeenkomsten plaats.

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 2021 was er een bestuur actief bestaande uit 3 mensen met een onderwijsachtergrond.
In 2021 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 2021 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. Een medewerker is in 2021
met pensioen gegaan, maar werkt nog wel verder als vrijwilliger.

Wij hebben in 2021 via publicaties, websites en Stichting Doen constant gezocht naar vrijwilligers.

B. Activiteiten in 2021

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 ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de ondernomen activiteiten verzekerd 
blijft.

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


Activiteiten in 2021 hebben wederom erg te lijden gehad van de coronacrisis. Het moge 
duidelijk zijn dat evenementen die tot doel hadden om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te 
brengen het hardst zijn geraakt. Niet alles is om te zetten in een zoom-meeting! We hebben 
getracht 'te redden wat er te redden viel', maar dat het wederom een erg frustrerend en 
moeilijk jaar is geweest voor ons en andere organisaties, waarmee wij samenwerken, is 
overduidelijk.

1. Structurele activiteiten:

A. Fakkeltocht 2021;

B. Vredesweek/18 september;

C. project New in NL;

D. project Kobane/Syrië;

E . projectgroep wapenhandel – productie – technologie

F. 4 Mei Herdenking.

B.1.A. Fakkeltocht 2021

In 2021 is er noodgedwongen weer gekozen voor een virtuele uitvoering. Het Vredesburo 
heeft daarin de rol op zich genomen van coördinatie en praktische ondersteuning. Er is ook 
gewerkt aan een nieuwe vormgeving voor de tocht en een discussie gestart over de toekomst.

Persbericht-persbericht

Fakkeltocht 2021 kent virtuele uitvoering en vraagt betrokkenheid ‘van de stad’ 
De jaarlijkse fakkeltocht in Eindhoven , die traditioneel op  kerstavond vrijdag 24 december zou worden gehouden,  
zal in 2021 wederom alleen in een digitale vorm bestaan. In 2021 zal er, jammer genoeg, geen lange stoet van mensen
vertrekken vanaf het Wilhelminaplein. Uiteraard betreurt de organisatie dit , maar onder de gegeven omstandigheden 
kan het niet anders. Dit is echter geen reden om het ongemerkt voorbij te laten gaan. Er wordt een uitgebreide 
‘virtuele fakkeltocht’ op poten gezet. Mensen worden gevraagd om foto’s en video’s in te sturen die laten zien dat de 
boodschap die wij elk jaar uitdragen niet vergeten zal worden. De organisatie roept mensen op om in de eigen 
omgeving  kleine activiteiten te organiseren. Tevens wordt een beroep gedaan op organisaties om zich achter de 
doelstelling te scharen en dat kenbaar te maken aan de organisatie en de stad.

Vanaf 13 december kan men  van 12:00u tot 18:00u terecht in het Vredesburo op de Grote Berg41 voor fakkels, 
mondkapjes, affiches en raamstickers.  Men kan hier ook terecht als men ondersteuning nodig heeft bij het 
opzetten van activiteiten. Op kerstavond, vrijdag 24 december 2021, is er van 18.30 tot 19.30 een interactieve 
livestream op instagram  en Facebook, waar het programma, wat eigenlijk voorzien was voor het Wilhelminaplein, 
in videovorm toch, voor een gedeelte, mee te maken zal zijn.

Juist in deze tijd is respectvol en solidair met elkaar omgaan van het grootste belang. Wil je een bijdrage leveren aan 
de 2021 digitale uitvoering van de fakkeltocht in Eindhoven , of wil je op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen , dan kun je naar de website (www.fakkeltochteindhoven.nl ) of de facebooksite    
@fakkeltochteindhoven  gaan  en lezen wat de mogelijkheden zijn om ‘een lichtpunt bij te dragen’. 

http://www.fakkeltochteindhoven.nl/


We hebben geen 5000 deelnemers bereikt maar ongeveer 500 via internet en ettelijke duizenden door
de berichten die rondgestuurd zijn: er is een uitgebreide virtuele campagne gevoerd.

B.1.B. Vredesweek/18 september

De Vredesweek kende hetzelfde probleem als de fakkeltocht: “hoe kun je een publieksevenement 
omzetten naar een beeldscherm gebeuren”. We hebben ons best gedaan en hebben toch een aantal 
activiteiten uitgevoerd. Daarnaast is er met vele organisaties overleg geweest om te kijken wat er 
mogelijk is.

Naast dit debat is er ook een
uitgebreide ontmoetingsdag
geweest in het kader van de problematiek in het Midden-Oosten, er is in het kader van de 
Vredesweek gewandeld en gepraat op het Vredespad, gefietst naar Volkel en stil gestaan bij de 
ontwikkelingen in Wit-Rusland. De programmaonderdelen zijn hieronder weergegeven middels het 
persbericht

Vredesweek 2021 Eindhoven: 12 september: Voor vrede in 
Eindhoven & vrede in de wereld  Werkconferentie over het Midden-
Oosten                                                      

  

VOOR VREDE IN EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD

ZONDAGMIDDAG 12 SEPTEMBER 13:45 – 20:00
BIJ OMSLAG, HOOGSTRAAT 301a
Aanmelden verplicht, tot 11 sept. info@eindhovenkobane.nl  
                                                                                   
Aan het begin van de Vredesmaand willen we elkaar ontmoeten en samen in gesprek: is er vrede in Eindhoven, 
wanneer is er vrede in de wereld en wat doe jij in vredesnaam voor een inclusieve samenleving ?

Inclusieve veiligheid is veiligheid voor iedereen .
We zullen nooit zeker zijn over onze lokale vrede en veiligheid, zolang anderen nog lijden onder honger, 
onderdrukking en geweld. 
We belichten een actueel conflictgebied; Afghanistan en kijken ook naar conflicten en problemen in onze eigen 
omgeving. Misschien ontdekken we overeenkomsten en verbanden.
Actieve groepen krijgen gelegenheid om informatiemateriaal e.d. te presenteren. 
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd, waarin ieder die dat wil, kan vertellen, wat hij/zij doet voor een 
inclusieve samenleving in en buiten Eindhoven. 

PROGRAMMA ONDERDELEN
14:00 -15:30

Palwasha Banai, Over AFGHANISTAN, TALIBAN, VLUCHTEN, NEDERLAND,
Fred Heering, het boek ‘DEMONEN OVERWONNEN’

en Wouter van Empelen  ARTSEN ZONDER GRENZEN 40 JAAR IN AFGHANISTAN
16:00-17:30

Joost Vriens: ZOEKLICHT OP DE LEEFSITUATIE VAN JONGEREN

mailto:info@eindhovenkobane.nl


Voordracht en gesprek; ZOEKTOCHT NAAR DE BEHOEFTEN VAN JONGEREN
Pauzes met MUZIEK koffie, thee, en

INFORMATIE MARKT VOOR EN DOOR ACTIEVE MENSEN EN GROEPEN 
Waarin iedereen kan vertellen wat hij/zij doet voor een inclusieve samenleving in en buiten Eindhoven

 Ca.18:30
VREDESMAALTIJD
Ca.20:00 afsluiting

Palwasha’s boek  ‘Demonen overwonnen’ wordt verkocht ten bate van de projecten van Artsen zonder Grenzen in 
Afghanistan. 
Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd naar draagkracht. De opbrengst is bestemd voor het schoolontbijt van 
gehandicapte kinderen in Kobanê, Syrië.

Meer informatie www.werkgroepeindhovenkobane.nl 

16 september: Vier bomen voor Wit Rusland 

Op 16 september 1999 werden Anatoly Krasovsky en Viktor Gonchar op straat gekidnapt. Sindsdien is niets meer van 
hen vernomen. Ook Yuri Zakharenko en Dmitry Zavadsky verdwenen van het een op het andere moment spoorloos. In
veel steden en landen wordt nog jaarlijks stilgestaan bij deze politiek gemotiveerde gebeurtenissen. Zo zijn in 2008 in 

Eindhoven vier bomen geplant en is een gedenksteen geplaatst. Voor de nabestaanden is dit een unieke plek geworden
om de verdwenen mannen te herdenken.

De ontwikkelingen in Belarus sinds de frauduleuze presidentsverkiezingen van vorig jaar maken de herdenking 

relevanter dan ooit. Wederom worden mensen die opstaan tegen onvrijheid met geweld, arrestaties en martelingen 

onderdrukt. Er zijn mensen verdwenen en vermoord en er vinden vele onwettige arrestaties plaats. Meer dan 600 

mensen zitten nog vast, waaronder de meeste oppositionele politieke leiders. Daarom vindt aansluitend aan de 

herdenking een actie plaats om degenen die nu hun stem verheffen tegen het regime te ondersteunen.

De herdenking vindt plaats op donderdag 16 september 20201 15:00 – 16:00 uur, bij de vier bomen in het parkje van 

de Paradijslaan, Eindhoven (hoek Frederik van Eedenplein). Er zijn zitplaatsen voor oudere bezoekers en de 

coronamaatregelen worden in acht genomen. Bezoekers wordt verzocht een mondkapje mee te nemen.

Onder meer Valeriya Krasovskaya (We Remember), Christie Miedema (Amnesty International), Dimitry Pustakhod 

(Belarussische gemeenschap in Nederland) en Wim Dekkers (FNV) zullen het woord voeren. Op het programma staan

gedichten van Leo Mesman en Lena Kalashnikova en muziek van Fried Manders en Wendy Lina. Zij hebben werk 

speciaal voor deze herdenking geschreven. Wij nodigen u van harte uit de herdenking en de aansluitende actie bij te 

wonen.

19 September: Vredeswandeling

“Inclusief Samenleven” is in 2021 het thema van de Vredesweek, de week van 18 t/m 26 september, waarin de 
Vredeswandeling valt. Tijdens de vredeswandeling op zondag 19 september in Park Meerland zullen we bij dit thema 
stilstaan. 
De vredeswandeling is een wandeling met “begeleiding” door Park Meerland, langs de 8 aandachtspunten van het 
daarin gelegen Vredespad.
De wandeling wordt georganiseerd door het platform Levensbeschouwing en Vrede, regio Eindhoven, kortweg 
platform LEV, waaronder wandelgroep “Geloven Te Voet”, in samenwerking met Stichting Vredesburo Eindhoven. 

Net als de twee voorafgaande jaren is er ook in 2021 weer een vredeswandeling aan het begin van de Vredesweek. Dit 
keer op zondag 19 september. Start- en eindpunt is Vredespad in Park Meerhoven. Thema is “Ontmoeting en 
inspiratie’. Platform LEV roept op om daar samen te komen voor gesprek, muziek, ritueel, wandeling, broodje en 

https://stapjesnaarvrede.nl/platform-lev/
http://www.werkgroepeindhovenkobane.nl/


drankje, informatie, meditatie en ontmoeting rondom het thema “wat is vrede?”. Iedereen is welkom, iedereen kan 
meedoen. Het platform hoopt iedereen een blijvende herinnering mee te geven. Het hoofdprogramma duurt circa een 
uur. Met lunch en wandeling kan men echter ook een deel van de middag vullen.

De Vredescirkel is te vinden op google maps en goed bereikbaar per fiets. Een parkeerplaats ligt 150 meter 
noordelijker. Maar de praktijk leert dat het vinden van de Vredescirkel ongeveer net zo moeilijk is als het vinden van 
vrede. Daarom: Vanaf de Hangar in winkelcentrum Terminal M, nabij parkeergarage en bushalte Meerrijk (lijn 401 en
20) vertrekt om 10.40 uur een groep wandelend (ook geschikt voor rolstoelen) naar de Vredescirkel.

Voor meer informatie kijk op:www.stapjesnaarvrede.nl.

Het programma Stapjes naar Vrede is een initiatief van het platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven, in
samenwerking met stichting Vredesburo     Eindhoven. 

23 september: Eindhovens Vredesdebat 
Drie debatten met partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 + genodigden/deskundigen. Thema: 
Wereldstad Eindhoven kan zich niet onttrekken aan de grote thema’s van onze tijd. De drie debatten zijn een opmaat 
naar een beoogd permanent Eindhovens Werelddebat. 
Klinkt dat niet een beetje pretentieus? Jazeker, maar dat moet ook wel om gelijke tred te houden met de huidige 
ambities van de gemeente Eindhoven.

Waarom?
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals/fair trade/Mayors for Peace. Welke 
consequenties hebben deze keuzes voor de stad?
Vredesburo hanteert een agenda waarbij Vrede, duurzaamheid en rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Als ambassadeur van punt 16 van de SDG’s van de VN voelt het Vredesburo zich verantwoordelijk om
het openbare debat aan te gaan.

Thema’s : 
Diversiteit, technologie, duurzaamheid, gerechtigheid, inclusie, Vrede, en hoe op gemeentelijk niveau vorm te geven 
aan deze ‘grote’ woorden. 

Doelen: 
– Zicht krijgen op standpunten van de diverse partijen
– Burgers in de gelegenheid stellen om met hun vragen te komen
– Informeren van het publiek zodat mensen o.a. in het stemhokje een beter gemotiveerde keuze kunnen maken. 

Het eerste debat met als thema: ‘de inclusieve samenleving’ zal plaatsvinden op 23 september om 19 uur, in de Zaal 
van Honderd in het stadhuis.

Alhoewel het behelpen was en we niet de gebruikelijke aantallen bezoekers konden realiseren zijn er
in en rond de Vredesweek een 1000-tal mensen geweest die bereikt zijn met informatie

B.1.C. ‘New in Nederland’:

In 2021 hebben we ondanks de epidemie met dezelfde intensiteit gewerkt aan het taal- en 
inburgeringsprogramma “Find Your Way Around In The Netherlands”. De taallessen op A1- en A2-niveau zijn 
online via Zoom gegeven. In het 2020 was het nog even wennen aan de online lessen voor de taalcoach, de 
docent en vrijwilligers even als voor de cursisten. Een jaar later was online les zo normaal dat de cursisten 
thuis wilden blijven ook toen een korte periode door de versoepelingen les op locatie kon worden gegeven. 
Iedereen was al gewend om vanuit zijn of haar woon- of werkkamer les online te volgen. Door de aanpassingen
in de methode in 2020 hebben we ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de lessen en de kennis van onze cursisten
op een hoog niveau blijven. Dat wordt bevestigd door de resultaten van onze cursisten: 12 van hen hebben 
inburgeringscursus gedaan en ze zijn allemaal meteen voor het examen geslaagd. 

De internationale bedrijven in Eindhoven zijn ondanks de corona de nieuwe kenniswerkers uit buitenland 
blijven aantrekken en er was nog steeds een grote vraag naar de taallessen. Door de overheid is aangekondigd 
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dat vanaf 1 januari 2022 inburgeringsniveau van A2- naar B1-niveau gaat. Inburgeringsexamen halen is een 
van de voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit te krijgen en de expats die de nationaliteit wilden 
aanvragen gingen zich massaal aanmelden bij de taalscholen om alsnog tot eind 2021 te proberen om het 
examen op A2-niveau te doen. Dat was ook bij ons voelbaar door meer aanvragen binnen voor onze taallessen.
We hebben niet zo snel onze capaciteiten kunnen uitbreiden om op alle aanvragen positief te reageren want we 
hadden al vier avonden in de week lessen. Er is nog een extra groep cursisten bijgekomen op zaterdagochtend. 

Het nadeel van de online lessen was het ontbreken van het persoonlijke contact wat ervoor heeft gezorgd dat de
deelnemers zich minder gemotiveerd voelden om de cursussen af te maken. De lessen op locatie zorgden altijd 
voor gezelligheid, er ontstonden nieuwe vriendschappen en nieuwkomers hebben zich minder eenzaam en 
sneller geïntegreerd gevoeld. Om dat aan te pakken hebben we in elke les half uur tijd vrijgemaakt voor de 
informele gesprekken over het werken en wonen in Nederland en de deelnemers hebben over hun zorgen en 
problemen kunnen praten en informatie kunnen uitwisselen. Zo ontstonden er online zelfhulpgroepen en 
verbondenheid. In plaats van 2 uur hebben onze lessen 2 uur 30 min geduurd. Desondanks hebben meer 
cursisten afgehaakt dan in de jaren voorheen. 
Het voordeel van online lessen was dat er voor de cursisten die naar hun eigen land zijn gegaan om bij hun 
families te zijn en vandaaruit online te werken mogelijk was om de taallessen te kunnen volgen. Ook als ze 
binnen Nederland gingen verhuizen konden ze nog steeds de taaleducatie voortzetten. 

In 2021 bleven we ook conversatielessen geven. Deze lessen bleken een groot succes te zijn en we hebben ons 
aanbod verdubbeld vanwege de steeds grotere vraag ernaar. Onze twee vrijwilligers hebben vier lessen gegeven
elke week en iedere groep kreeg 10 lessen aangeboden waarin verschillende onderwerpen in het Nederlands 
werden besproken. De cursisten waren heel geïnteresseerd in geschiedenis van Nederland, politiek en naar 
actualiteiten. Dat heeft voor de vrijwilligers heel veel werk opgeleverd want ze moesten het lesprogramma 
blijven opfrissen met de nieuwe thema’s. Dat hebben ze met veel plezier gedaan. Toen we weer met meer 
mensen buiten mochten zijn, hebben ze voor hun cursisten uitjes in Philipsdorp georganiseerd ter afsluiting van
het conversatieprogramma. Dat hebben ze in samenwerking gedaan met Harriët Bernts, een gids die voor de 
bezoekers aan onze stad wandelroutes organiseert en graag vertelt over Eindhoven. Aan onze cursisten heeft ze
over Philipsdorp en de geschiedenis van Philips verteld. Leuke verhalen die Eindhovenaren zelf ook zouden 
moeten horen.  

   Uitje in Philipsdorp

In 2019 zijn we begonnen met ons nieuwe Taal- en participatieprogramma voor buitenlandse ouders dat we op 
basisscholen en bij de kinderopvang gingen geven. Omdat de ouders niet meer binnen in de scholen mochten, 
zijn we ook met dit programma naar online lessen overgegaan. Er moest helaas een component van dit 
programma wegvallen doordat het persoonlijke contact niet meer mogelijk was. Het gaat namelijk over het de 
ouders kennis laten maken met de vertegenwoordigers van de ouderraden op scholen en kinderdagverblijven en 
met de initiatieven in de buurt  waarbij die internationale ouders en hun kinderen zich aan kunnen sluiten. Aan 



de andere kant was er weer een voordeel van het onlineprogramma. Vroeger hebben we lessen op een 
basisschool gegeven en er mochten alleen de ouders deelnemen wier kinderen op die basisschool of op het aan 
de school verbonden kinderdagverblijf zaten. In 2021 hebben we de lessen geopend voor alle buitenlandse 
ouders in Eindhoven.

Een onderdeel van ons programma is het begeleiden van de internationale vrouwen die geen werk kunnen 
vinden naar vrijwilligerswerk of naar een betaalde baan. Dat onderdeel is door corona helaas vervallen maar 
desondanks hebben we twee vrouwen kunnen helpen om hun eerste baan in Nederland te vinden: de ene werkt 
nu in een bejaardentehuis in Valkenswaard als verzorgster en de andere in een in Eindhoven gevestigd 
internationale bedrijf als data-analist. In deze e-mail heeft ze ons dat laten weten:

“Hallo Ljiljana and Marian,
Ik hoop dat alles goed met jullie gaat! 

Ik ben erg blij om met jullie te delen dat ik nu een nieuwe baan heb bij SpendLab Eindhoven, een 
Nederlands bedrijf in het Finance domein. Ik ben super enthousiast om mijn carrière hier in 
Nederland te beginnen.

Allemaal Dankzij jullie kon ik hier terecht met mijn basiskennis van de Nederlandse taal en kan ik 
ook converseren met mijn Nederlandse collega's :)

Heel erg bedankt en ik hoop dat we elkaar kunnen ontmoeten nadat de covid-beperkingen zijn 
opgeheven.”

Onze docent Emdee heeft ook een nieuwe baan gevonden bij de Ster College als NT2-docent en ontwikkelaar 
van een nieuw taal- en participatieprogramma dat gefinancierd wordt door de gemeente. Daarbij heeft ze haar 
ervaring met het ontwikkelen van onze taal-en participatieprogramma voor internationale ouders heel goed 
kunnen gebruiken. 
New in NL – programma 2021 in cijfers

 taallessen A1- en A2-niveau, 34 lessen x 10 maanden x 2,5 uur = 850 uur taallessen



 86 cursisten A1-niveau bereikt, 64 cursisten A2-niveau bereikt, 12 cursisten (niet inburgeringsplichtig)
inburgeringsexamen gehaald;

 begeleiden van 2 Nederlandse taalvrijwilligers in het voorbereiden en organiseren van 
conversatielessen;

 conversatielessen: 90 conversatielessen, 42 deelnemers;
 34 internationale ouders hebben deelgenomen aan het Taal- en participatieprogramma; 
 begeleiden van 2 expatvrouwen naar werk. 

B.1.D. project Kobane/Syrië

OVER ONRECHT EN GELUK
Verslag werkgroep Eindhoven~Kobanê 2021

Constance van Dorp

VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN IN EINDHOVEN
                                     
                                                        WIJ DINEREN    &     ZIJ ONTBIJTEN 

Corona was nog niet weg in 2021. Multiculturele festivals waren onmogelijk. We gingen niet bij 
elkaar  bezoek. Overleg bleef online. En in de werkgroep waren vrijwilligers met corona en andere 
problemen. We vroegen ons af wat we nog konden doen voor school Hîvî. 
Maar Fatma en Gulay zaten niet stil. Zonder veel tamtam bezorgden zij de eerste maanden van het 
jaar 13 maaltijden op 3 adressen voor 7 personen in Valkenswaard.
In Eindhoven droomden onze vrienden Tonie en Hanan al enige tijd over bijzondere afhaalmaaltijden 
ten bate van school Hîvî. Ze waren welkom in de keuken van Marta bij Omslag. 
Vrijwilligers van de werkgroep maakten flyertjes en plaatsen berichten op internet. 

En zaterdag 27 maart maakten vijf lieve vrienden samen 26 maaltijden.
De dag ervoor fietsten Tonie en Hanan heel Eindhoven rond op zoek naar de geurigste kruiden en de
beste biologische en fairtrade ingrediënten. Met zwaarbeladen tassen kwamen ze aan bij Omslag. En 
in de gastvrije keuken van Marta werd meteen al een deel van de groente gewassen en gesneden. 
Alles corona-proof. Het resultaat was op zaterdag een verrukkelijk diner met wel 6 verschillende 
gerechten. Zesentwintig personen kregen van Marta via het raam een papieren tas met een heerlijk 
diner. De werkgroep ontving €200 voor het schoolontbijt op school Hîvî.
Dat alles smaakte naar meer! 
Zo werden er nog 8 keer vegetarische afhaalmaaltijden bereid volgens Midden-Oosterse traditie en  
met overwegend biologische en fairtrade ingrediënten.  Samen waren dat 140 heerlijke maaltijden in 
Eindhoven en ca. €1300 voor school Hîvî in Kobanê; dat is een half jaar schoolontbijt voor bijna 50 



kinderen!
Af en toe was het wel stressen om alle gerechten op de juiste temperatuur ongeveer op tijd klaar en 
verpakt te hebben. Maar dat is geen probleem.Wij krijgen er steeds meer handigheid en plezier in. En
de groeiende klantenkring bestaat uit bijzonder betrokken en aardige mensen. Met 30 regelmatige 
bestellers en een achterban van ca. 70 personen. 
In 2022 gaan we hiermee door. Wil je zo’n maaltijd proeven; stuur een berichtje: 
eindhovenkobane@outlook.com 

7 MAART, ONLINE INLEIDING OP VROUWENDAG: DIT VUUR DOOFT 
NOOIT
Voor de Facebook-groep  ‘Alle Vrouwen in Eindhoven’ kon ondergetekende een 
paar stukjes voorlezen uit ‘Dit vuur dooft nooit, een jaar bij de PKK’ van Fréderike 

Geerdink. In dat jaar leeft ze samen met gewone PKK-leden. De enige beperking is, dat ze voor haar
eigen veiligheid niet met eigen ogen de strijd tegen ISIS mag meemaken. Het jaar begint met taal- en 
geschiedenislessen in de bergen. Daarna reis je met haar mee naar veel plaatsen in de regio. Overal 
heeft ze indrukwekkende en ontroerende gesprekken. Daardoor begin je te begrijpen wat PKK-
strijders beweegt. Vaak gaan die gesprekken over geschiedenis en ideologie, zoals het gesprek in 
Kamp Maxmur (Irak) met Batufa uit Afrin (Syrië). Fréderike zoekt naar het verband tussen het 
matriarchaat 12000 jaar voor Christus en nu. Voor Batufa is het gewoon biologie: “We dragen 
allemaal het erfelijk materiaal van onze voorouders mee.” Fréderike vraagt: “Hoe wéten we dan dat 
ook de levensinstelling van het matriarchaat nog in ons schuilt?” Batufa vraagt dan wat Fréderike 
voelt als ze een kind van honger ziet sterven en wat ze voelt bij de wetenschap dat op dat moment 
yezidische vrouwen  worden verkocht op slavenmarkten van ISIS. “Dat is onverdraaglijk.”  “Dat 
onrecht je diep in je hart raakt, bewijst dat dat zaadje nog in jou leeft.” is het antwoord van Batufa.
Die avond waren er ca.15 luisteraars; de werd  opname daarna nog 200 x bekeken.
8 MAART: Internationale Vrouwendag  100 REDENEN OM ERDOGAN TE VERVOLGEN 
VOOR ZIJN FEMICIDEBELEID

Het eerste doel van deze petitie gehaald: 100.000 handtekeningen
!
Een nieuwe feministische golf komt op in de Koerdische regio in 
het Midden-Oosten en verspreid zich over de wereld. Door het 
regime van Erdogan wordt die beweging in Turkije en ook elders 
met geweld bestreden. Voor dat Turkse geweld ben je ook in 
Europa niet veilig. Begin 2021 zei een voormalig hoofd van de 
Turkse geheime dienst dat leiders van Koerdische organisaties met
gerichte acties geliquideerd moeten worden. "Ze hebben ook hun 

elementen in Europa" en "We moeten iets in deze richting doen in Europa. Ik bedoel, het is al een 
keer gedaan in Parijs  ..."  Daarmee bedoelde hij de moord op Sakine Cansiz, Fidan Dogan, Leyla 
Saylemez op 9 januari 2013. 
Honderden vrouwen zijn direct of indirect al slachtoffer geworden van de Tukste staat. Precies 
honderd daarvan staan op de poster van de actie ‘100 redenen’. Bij al die gezichten zie je ook 3 
vrouwen uit Kobanê die in juni 2020 omkwamen door een gerichte droneaanval terwijl ze  samen in 
de tuin zaten: Zehra Berkel, Hebûn Mele en Emîna Weysî.

Een vertegenwoordiger van deze vrouwenbeweging vertelde in de THE AFTERTALK van de 
‘Women’s March’ Eindhoven 07-03-2021 bij RARARADIO . De contacten hiervoor werden gelegd 
door Eindhoven~Kobanê.
 https://www.mixcloud.com/RARARADIO_EHV/the-aftertalk-07-03-2021/  (Na ca. 2uur en 40 
minuten in het 14e kuiltje) 
Lees hier over de petitie en voeg je naam toe; dat kan nog steeds. https://100-reasons.org/ 

9 APRIL: OP ZOEK NAAR VERBINDING VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST 
Online bijeenkomst door Projectgroep SDG-Eindhoven en LSA-Bewoners. 
In Eindhoven zijn zeker 250 burgerinitiatieven die zich actief inzetten voor één en meestal een aantal 
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van 17 VN duurzaamheidsdoelen.  Ondergetekende nam deel namens Eindhoven~Kobanê èn namens
Vredesburo. Oorlog maakt meer kapot dan je lief is. En hoe kan je samenwerken zònder vrede, 
veiligheid en gerechtigheid; SDG16 ?

MAART 2021, SUSTAINABLE DEVEPOPMENT GOALS EINDHOVEN IN DE DUTCH 
HAPPINESS WEEK 
Wat doen Eindhovenaren om samen blij te worden? Dutch Happiness Week maakte een inventarisatie
van een enorm aantal burgerinitiatieven in onze stad. Wij hoefden alleen maar onze informatie door te
geven. Digitale Stad Eindhoven publiceerde online een hele optocht van buurtverenigingen, 
workshops, stadstuiniers, voorlichters, clubs die zich druk maken over je gezondheid of die de jeugd 
aanspreken en onder het plaatje van doelstelling 16 ook het Vredesburo en Eindhoven~Kobanê. Even
aanklikken en je wordt al vrolijk.  https://dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/ 

19 JUNI, EEN ZOMERSE BIJEENKOMST VOOR ONZE HELE 
GROEP BIJ IEMAND IN DE TUIN
Het kleine kookteam werkte elke maand intensief samen in de 
keuken bij Omslag. Dat en wat er online gebeurde is met alle 
taalverschillen moeilijk te delen met mensen die niet online zijn of de
taal niet begrijpen.
We misten nog meer dan vorig jaar het echte contact. Op een mooie
warme dag zaten we op corona-afstand buiten in een kring, deelden 
heerlijke gerechten uit verschillende keukens en spraken over wat 

ons bezig hield. 

7 AUGUSTUS; WAT IS ECOLOGISCH,
WAT IS DUURZAAM, WAT IS VEGETARISCH
EN WAT IS FAIRTRADE ?
De afhaalmaaltijden worden gemaakt in de keuken bij Omslag, 
Werkplaats voor duurzame ontwikkeling. 
Maar wat is duurzaam, ecologisch, fairtriade, wat kan je daarmee in 
de keuken en wie van de autochtone en allochtonen Nederlanders 
weet, wat bij ons groenten van het seizoen zijn? Dat waren de 
onderwerpen van een kleine leerzame bijeenkomst. Theorie werd 
meteen in praktijk gebracht.  Het resultaat was lekker.
 

5 SEPTEMBER 
ONTMOETINGSKERK 
VALKENSWAARD

De Ontmoetingskerk bleef ons regelmatig steunen met collectes 
voor school Hîvî. Op 5 sept was het aantal mensen dat in de kerk 
kon nog beperkt. Dankzij het mooie weer konden we buiten tafels 
inrichten met informatie en verschillende dingen voor de verkoop. 
Een handgemaakte doek uit Iran en suikerpotjes uit Turkije lagen 
mooi in de zon te glimmen. Wij waren blij dat we in de schaduw weer echte gesprekken konden 
hebben en smikkelen van echte Midden-Oosterse koekjes. We waren zo druk, dat we geen tijd 
hadden om foto’s te maken.

12 SEPT. VREDESMAAND,  WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?  VOOR VREDE IN 
EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD
Een bijzonder bijeenkomst in de tuin bij Omslag

https://dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/


Focus op 
Afghanistan
Palwasha Banai. Zij
vertelde een 
aangrijpend verhaal 
over haar leven in 
Afghanistan en haar
vlucht in 2002 via 
Pakistan, een 
onmenselijke 
ontvangst in 
Nederland. Over 
haar traumatische 
ervaringen, en hoe 
ze die niet met 

professionele hulp, maar dankzij toevallige Nederlandse vrienden langzaam te boven kwam. Over dat
alles schreef ze het boek Demonen overwonnen: www.demonenoverwonnen.nl  .
Fred Heering, een van de mensen die Palwasha begeleidde in haar proces, vertelde over de 
totstandkoming het boek.
Wouter van Empelen, verbonden aan Artsen zonder Grenzen, 
We zagen een film uit 1979 over de eerste medisch humanitaire missie naar Afghanistan. Dat begon 
met het leren van de taal en de cultuur en daarna een tocht met 150 pakezels door besneeuwd 
hooggebergte. Hij vertelde vanuit zijn persoonlijke ervaringen over de situatie in Afghanistan en het 
(en zijn) werk voor AzG .  Voortdurend in dialoog met alle partijen en zonder wapens, kun je 
werken, waar anderen niet kunnen komen. Maar in oorlogsgebieden zijn ook medewerkers van AzG 
niet 100% veilig.  ( www.artsenzondergrenzen.nl  ). 

Focus op Eindhoven   .
Na een korte pauze werden de stoelen in een grote kring geplaatst. Vervolgens waren er twee 
interactieve presentaties over de zoektocht van jongeren naar zingeving, de rol van het onderwijs en 
armoede in Eindhoven.
Joost Vriens (docent MBO): vertelde over de leefsituatie en (sociale) behoeften van jongeren. Hafid 
Bouteibi (docent en lokaal politicus) sloot daarop aan. Ook deze presentaties leidden tot een 
levendige uitwisseling.

Korte presentaties 
Terwijl de tijd begon te dringen, waren er korte presentaties van andere Eindhovense 
vredesinitiatieven.
Viola van Alphen showde een jurk van sinaasappelschillen terwijl ze vertelde over Manifestations de 
grootste expositie tijdens de Dutch Design Week. Manifestations zet mensen aan het denken over 
techniek en onze toekomst. https://2021.manifestations.nl/en/  arts tech and fun 
Firouzeh Hamidian Rad -afkomstig uit Iran- had namens de Stichting Samen voor Gezondheid van 
Vrouwen alle informatie over armoede onder vrouwen en kinderen in Eindhoven. 
www.samenvoorgezondheidvanvrouwen.nl  
Esra Altmis van Stichting Ik Wil vertelde over geweldloze communicatie: www.stichtingikwil.nl 
Sjaak Huizer- over de Huiskamer voor vluchtelingen: www.huiskamervoorvluchtelingen.nl 
Constance van Dorp - over de werkgroep Eindhoven-Kobanê: www.werkgroepeindhovenkobane.nl 
Marta Resink - over het werk van Omslag werkplaats voor duurzame ontwikkeling: www.omslag.nl  
Kees Minderhoud- over 'Geef wapens geen stem', structurele inclusieve veiligheid en het programma 
van de komende Vredesweek. www.vredesburo.nl 
Hanan Saydo (gevlucht uit Syrië) las zijn verhaal over een zoektocht naar vrijheid: 'De gerst-
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oogster'. Hij maakte er ook een schilderij bij.

Gezamenlijke maaltijd  .
Hanan en Tonie hadden een heerlijke biologische maaltijd bereid in de 
keuken.
Ud-speler Orwa Madaniah verzorgde mooie muzikale omlijsting.

Informatiemarkt  .
Na afloop werden nog druk adressen en andere informatie uitgewisseld en
werd bij de kraampjes allerlei nuttige en relevante informatie verzameld. 
Veel mensen kochten ook het boek 'Demonen overwonnen' van Palwasha,
waarvan de opbrengst op deze dag naar projecten van Artsen zonder 
Grenzen in Afghanistan gaat.
Toen de zon onder ging hielp iedereen mee met opruimen. Onder een 
prachtige sterrenhemel gingen we huiswaarts.

Blij met alle inspirerende uitwisseling en dankbaar voor de samenwerking met Omslag, Vredesburo, 
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen en alle 40 aanwezigen !

20 nov  ASSEMBLY: THE ZAPATISTA DELEGATION TO EUROPE AND THE KURDISH 
WOMEN’S MOVEMENT 
AT THE MUSEUM AS PARLIAMENT
Een ontmoeting met vrouwen van de  Zapatista uit Mexico en vrouwen van de Koerdische beweging
in Europa.
Beide bewegingen staan bekend om de vrouwen, die deelnemen aan gewapende strijd. De vrouwen 
uit beide groepen noemen niet de wapens maar hun ideeën en principes als belangrijkste 
strijdmiddelen. 
Twee vrijwilligers van de werkgroep waren bij het -vanwege corona- beperkt aantal genodigden. Zij 
ontmoetten oude bekenden en maakten nieuwe vrienden.

TOTAAL AANTAL CONTACTEN IN EINDHOVEN
Echt live ca 180
Onze Website 1000
Op facebook 960 actieve gebruikers, 1360 bezoekers en een totaal bereik van 10315
Via andere online activiteiten ca. 225 ?

EEN VEELVOUD AAN PROBLEMEN IN KOBANÊ EN IN NOORDOOST SYRIË

CORONA EN BIJNA GEEN VACCINS
Humanitaire hulp bereikt de regio slechts mondjesmaat. Het 
gezondheidssysteem kan ook zonder corona niet aan alle 
medische noden voldoen. Maar corona kent geen grenzen. In
maart gaat de regio in complete lockdown. 
Meer dan 100 lokale organisaties uiten hun bezorgdheid en 
vragen vaccins aan de WHO.
De WHO maakt bekend dat in mei begonnen zal worden met
de corona-vaccinaties. Maar de betrokkenen in de autonome
regio vinden het aantal voor hen gereserveerde vaccins te 
laag en vertrouwen ook niet op een eerlijke verdeling via het

regime in Damascus.
(Foto; Artsen zonder Grenzen )
Er volgen meer noodkreten over overvolle klinieken, beperkte testcapaciteit en geen overzicht over 
omvang en ontwikkeling van de epidemie.
In augustus is Artsen zonder Grenzen (MsF) in Kobanê om Heyva Sor en locale lokale autoriteiten 



de achterstand in de ‘standaard’ vaccinaties onder kinderen aan te pakken. Op dat moment zijn in 
Kobanê 100 corona-vaccins aangekomen. Dat is nog niet genoeg voor 1% van de bevolking.
In oktober meldt MsF  “Noord-Syrië: zwaarste coronagolf en medische voorraden raken op.” En 
over autonome regio noordoost Syrië :  “Ons vermogen om zuurstof te krijgen staat onder druk. We 
zijn bezorgd dat we niet in staat zijn om aan de vraag van alle patiënten te voldoen. “
Aan het eind van het jaar zijn geen exacte corona cijfers bekend voor Rojava.
December 2021 in heel Syrië 6,8% van de bevolking eenmaal gevaccineerd en 4,5% tweemaal. Voor 
heel Syrië worden vanaf het begin van de epidemie 3150 corona- doden gemeld. 
Ter vergelijking : dat is iets minder dan het totaal aantal doden door oorlogsgeweld;  3746 in heel 
Syrië dit 11e oorlogsjaar. 

WATER, BROOD EN ELEKTRICITEIT

In Kobanê en noordoost Syrië stapelden de tegenslagen en
problemen zich op.
De winter was in 70 jaar niet zo droog geweest, daardoor 
was er in het voorjaar een heel magere oogst aan tarwe, 
gerst en kikkererwten. En Turkije hield het water van de 
Eufraat vast in de eigen stuwmeren. Daardoor was in 
noordoost Syrië niet genoeg  water voor de teelt van 
groenten en voor de boomgaarden. Boeren maakten 
schulden om hun vee in leven te houden. Voor burgers 
stegen de toch al hoge prijzen van voedsel en water. En 
dat in een gebied waar de helft van de bevolking als 
‘ínternal displaced persons’ in vluchtelingenkampen en op 
informele locaties verblijft. Volgens internationale 
hulporganisaties kregen 2 op de 3 mensen niet genoeg 
voedsel. Door gebrek aan schoon water om te drinken en 
te wassen kregen velen diarree en ander ziektes.
Bij de gezondheidscentra van Kobanê kwamen in de 
maand mei meer dan 1000 mensen, die ziek waren van vuil
water. 

In de provincie Hasakah was de situatie het hele jaar compleet dramatisch. De regio is afhankelijk 
van een drinkwaterstation dat sinds 2019 in handen is van Turkse milities. Dat waterstation 
functioneert meer niet dan wel. Twee miljoen mensen moesten water kopen in flessen en uit 
tankwagens.
(Foto’s Syriadirect en theguardian)

Een paar stuwdammen in de Eufraat leveren elektriciteit. De installaties waren na het verdrijven van 
ISIS weer grotendeels hersteld, maar functioneren nu onvoldoende. Kobanê en andere steden krijgen
meestal 4 à 6 uur per dag elektriciteit. In de dorpen is er elke dag slechts 2 of 3 uur stroom.

Ook in de laatste maanden valt nog geen regen. Amerikaanse organisaties verdelen landbouwzaden. 
Daarvan komt ook een deel in Kobanê. Maar er wordt weer geen goede oogst verwacht.

ISISSTRIJDERS, -FAMILIES, EN SLAPENDE CELLEN

ISIS lijkt verdreven sinds het laatste stukje van hun Kalifaat begin 2019 werd 
bevrijd. Meer dan 60.000 mannen, vrouwen en kinderen uit bijna 60 
verschillende landen worden vastgehouden in gevangenissen en 
gevangenkampen. Daaronder zijn waarschijnlijk nog bijna 200 Nederlandse 
kinderen. 

Het Londense Rights and Security International (RSI) publiceerde een rapport “Europe’s 
Guantanamo: The indefinite detention of European women and children in North East Syria” en 



beschuldigt Europese staten van betrokkenheid bij onwettige en onmenselijke detentie van 
tienduizenden vrouwen en kinderen in kampen al-Hol en Al-Roj en de vermijdbare dood van 
honderden baby’s. Het lokaal bestuur voelt zich wel verantwoordelijk, maar de veiligheid en de 
beveiliging van zoveel families en IS-strijders gaat hun capaciteiten ver te boven. 
Mensen die goede contacten hebben met ISIS kunnen ontsnappen om zich weer aan te sluiten bij 
‘slapende’ cellen.
Dit vraagt voortdurende alertheid, voorzichtigheid en wantrouwen.
(foto thearabweekly)
OORLOGSDREIGING  

Het kaartje laat zien hoe ingewikkeld de situatie is. Na de inval van Turkije in 2019 is een staakt het 
vuren getekend. Rusland en Amerika zouden dat controleren, maar rustig is het niet. Door Turkije 
gesteunde milities bombarderen bombarderen dorpen rond Ain Issa  en nog meer bij Tall Tamr. Ze 
willen hun gebied uitbreiden en controle krijgen over de belangrijke snelweg M4.
Bij Kobanê rijden regelmatig Russische en Turkse militaire colonnes en vliegen Turkse drones, 
waarvan je niet weet wat ze gaan doen.

We hebben brood met elkaar gebroken, dus verraad ons niet nog een keer', zei een Syrische man 
nadat hij brood had overhandigd aan een Russische officier, de dag nadat een Turks bombardement
op Abu Rasin twee doden en meer dan een dozijn mensen verwondde. (23 aug)  

( https://www.youtube.com/watch?v=JUYii07yK48 )

Eind september neemt de spanning toe. Turkse militairen trokken naar alle frontlinies en stonden  
ook gericht op Kobanê. Ook Syrische grondtroepen kwamen in beweging. In Turkse media stonden 
berichten over opdrachten aan islamitische milities in Syrië. Poetin en Erdogan spraken elkaar in 
Sochi. Wat daar besproken is, is niet bekend. De situatie veranderde niet wezenlijk.  Langs de M4 is 
het nog steeds even onveilig als het was.

Op Kerstavond wordt een woonhuis aangevallen door een Turkse drone. In het huis waren 9 leden 
van een jongere organisatie. Vijf jongeren overleden meteen, één overleed in januari aan zijn 

verwondingen. De jaarwisseling werd niet gevierd.

https://www.youtube.com/watch?v=JUYii07yK48


SCHOOL HÎvi

Het project dat wij steunen is een soort ‘preschool’ voor gehandicapte 
kinderen van 3 tot 14 jaar. 
De school werd in 2016 opgericht. Voor die tijd waren er vrijwel geen 
voorzieningen voor deze kinderen. Ze waren ‘thuis’ bij hun familie in een 
tentenkamp of in de resten van hun woning. De meeste kinderen gingen niet
eerder naar school.
Kinderen krijgen rekenen, Arabisch, Koerdisch, Engels, ‘leven en 
maatschappij’. Daarnaast is er veel aandacht voor muziek, dans, tekenen en
kunst. Bijna elke middag komen fysiotherapeuten van de ‘Komela Tîrêj 

Astengdaran’.
Bij culturele festivals zingen en dansen de Hîvî kinderen, die zich voorheen niet durfden vertonen, nu
op het podium voor de hele stad.
Als het kan stromen ze door naar het gewone onderwijs. Maar pesten is daar helaas vaak nog wel 
een probleem.

In april ging de school in corona-lockdown. Die tijd 
gebruikten de leerkrachten om een groter gebouw met een
extra lokaal op te schilderen en in te richten. 
In mei verhuisde de school naar de nieuwe locatie. Het 
aantal kinderen groeide daarmee van 33 naar 49. Er zijn nu
ook een aantal kinderen met autisme of een verstandelijke 
beperking. De kinderen zijn nu in 4 groepen verdeeld naar 
leeftijd en beperking.

  

NIEUWE PLANNEN

Wij hebben online contact met de Vrouwenraad, een onafhankelijk boekhouder en met de directrice 
van de school.
En altijd zijn we onder de indruk van hun veerkracht. Bij onze telefoongesprekken in december 
kwam de Vrouwenraad met veel nieuwe plannen: een Blijf van mijn Lijf Huis voor vrouwen. Dit jaar 
was een ongekend hoog aantal zelfmoorden onder vrouwen. Vermoed wordt zelfs, dat sommigen 
door een hun familie vermoord werden. De Vrouwenraad heeft een belangrijke taak in het steunen, 
bemoedigen, helpen en het zorgen voor oplossingen.
Verder denken ze aan een speciaal project voor 20 verstandelijk beperkte kinderen, extra 
psychosociale ondersteuning, een diëtiste die uitleg geeft over gezonde voeding, een lijst met 
speciale medische en therapeutische benodigdheden en er zijn veel gehandicapten zonder werk en 
inkomsten ….
Eindhoven-Kobanê heeft een financiële reserve en we kunnen niet alles maar willen heel graag aan 
een aantal plannen bijdragen in het komende jaar.

Zo sluiten wij dit jaar positief af. We zijn blij voor elk kind dat een dag kan spelen en leren. We 



worden vrolijk van foto’s en video’s met lachende kinderen op school Hîvî. We hebben veel plezier 
met Tonie, Hanan, Marta en andere vrienden in de keuken bij Omslag. 
We danken alle vrienden en betrokkenen in Eindhoven voor de steun en de fijne samewerking.

Wil je iets van ons geluk proeven: 
Kijk op de facebookpagina van school Hîvî: kopieer, plak en zoek   مركز هيفي لذوي الحاتياجات الخاصة  

Of op onze Facebook  Werkgroep Eindhoven-Kobane   en website
www.werkgroepeindhovenkobane.nl 

Of stuur een berichtje naar eindhovenkobane@outlook.com  

B.1.E. . projectgroep wapenhandel – productie – technologie

Deze werkgroep heeft zich in 2021 voornamelijk bezig gehouden met het informeren van de 
Eindhovense bevolking over de standpunten van politieke partijen over het defensiebeleid. Middels 
affiches en flyers is een substantieel gedeelte van de Eindhovense bevolking bereikt. Daarnaast is de 
werkgroep verantwoordelijk  geweest voor het debat in het stadhuis in het kader van de vredesweek 
2021.

B.1.G. 4 Mei Herdenking
De jaarlijkse herdenking bij het Vrouwenvredesmonument kon in 2021 jammer genoeg 
geen doorgang vinden. We hebben in het kader hiervan mensen opgeroepen om 
individueel stil te staan en een bloem/schrijven bij het monument achter te laten.

Hieronder de persverklaring

4 Mei: de jaarlijkse herdenking, van vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van
oorlogsgeweld tijdens de 2e w.o. en daarna, zal  dit jaar geen doorgang vinden

Jammer genoeg zal de jaarlijkse herdenking bij het
VrouwenVredesmonument aan de Parklaan geen doorgang
vinden. De redenen hiervoor zijn overduidelijk en behoeven
geen verder betoog. Het organisatiecomité  roept wel op tot
een eigen persoonlijke herdenking. Het mag niet zo zijn dat
het geruisloos voorbij gaat en dat de mensen die jaarlijks

kwamen het gevoel krijgen dat het ‘er niet toe doet’.
Integendeel, het is meer wenselijk dan ooit. Nog steeds

worden vrouwen onevenredig getroffen door geweld, met
name in Afrika is de situatie zeer verontrustend, om maar te
zwijgen over de verschrikkelijke oorlog in Jemen die al jaren

voortduurt. Wij  hopen dat iedereen kans ziet om op een
eigen manier stil te staan en een manier te vinden om zich daarover te uiten. Leg een bloem, schrijf een gedicht,

componeer een lied. Gebruik de (sociale media)kanalen die beschikbaar zijn. Draag uit dat geweld niet te
rechtvaardigen is en dat elk slachtoffer er een teveel is. We hopen dat we elkaar volgend jaar weer kunnen
ontmoeten bij het monument maar dit jaar zal iedereen zijn eigen kleine monument moeten opzetten. Voor

informatie over deze Eindhovense herdenking kan men zich wenden tot het Vredesburo : info@vredesburo.nl

2. Incidentele activiteiten in 2021

mailto:info@vredesburo.nl
mailto:eindhovenkobane@outlook.com
http://www.werkgroepeindhovenkobane.nl/


* hiermee duiden wij aan de activiteiten die in 2020/2021 opgestart zijn en die zeer waarschijnlijk in de toekomst 
blijven bestaan/doorwerken.

A. samenwerken met Design Academy  en “Residence for the people”;

Het Vredesburo is betrokken bij projecten van studenten van de Design Academy. In 2021 is er een 
project uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en voedselproblematiek. Er hebben een aantal 
studenten ontwerpen gemaakt in het kader van “Vrede in de publieke ruimte” (dit in samenwerking 
met het Vredescentrum/Vredespad Eindhoven.) Er is door het Vredesburo meegewerkt aan een 
bijeenkomst  met als thema “design & activism” van de Nederlandse ontwerper Ruben Pater (100 
deelnemers).
Het Residence for the people is een project, opgezet door studenten en docenten van de D.A., met 
als doel mensen de  mogelijkheid te geven om aan speciale projecten te kunnen werken. Het 
Vredesburo heeft daarin geparticipeerd met de specifieke vraag om vluchtelingen daarin mee te laten 
doen. In 2021 hebben we zo het bereik van het Vredesburo aanmerkelijk kunnen vergroten.

B.  samenwerking met Vluchtelingen in de Knel en Amnesty Eindhoven: educatie

Een uitgebreid verslag van dit project is te vinden in het jaarverslag Vredeseducatie. Het project is 
erop gericht om vluchtelingen een korte opleiding te geven zodat zij beter in staat zijn hun eigen 
verhaal te vertellen. Het Vredesburo functioneert hierin als “opleider” en coördineert de contacten 
met het onderwijsveld. Door de omstandigheden in 2021 kunnen we pas in 2022 aan uitvoering 
denken. 

C.  project Shelter city

Het project shelter city behelst het ontvangen van iemand die in zijn/haar land problemen ondervindt 
m.b.t. zijn of haar politieke overtuiging. De bedoeling is om 3 maanden lang iemand een veilig en 
’rustgevend’ onderkomen in Eindhoven aan te bieden en contacten te leggen met groepen en 
individuen in de Eindhovense samenleving. In 2021 zijn daar de eerste gesprekken over gevoerd en is
aan het Vredesburo gevraagd om daarin een rol te spelen. Het moge overduidelijk zijn dat we hierin 
voor ons een rol zien. De gemeente heeft zich ook achter dit initiatief geschaard. De eerste gast 
wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.

D.  samenwerking met Lions Club

De Lions Club organiseert ieder jaar een tekenwedstrijd voor het
basisonderwijs. De wedstrijd heeft aspecten van Vrede als
onderwerp. Het Vredesburo verzorgt een aantal praktische zaken,
neemt deel aan de jurering en zorgt via haar kanalen voor
publiciteit. Tevens is er in 2021 een tentoonstelling geweest in de
Catharinakerk die door honderden mensen is bezocht. Als
aanvulling op de wedstrijd bracht het Vredesburo in 2021 het
winnende affiche uit als poster.
                                                                                                 winnaar 2021

E. participatie in klimaatnetwerken in Eindhoven



In 2021 zijn er diverse netwerken ontstaan die het klimaat als onderwerp hadden. Waar mogelijk 
heeft het Vredesburo daarin geparticipeerd.. We hebben mede beleid ontwikkeld en hand en 
spandiensten verricht. Dit vanuit het besef dat Vrede en klimaat wel degelijk met elkaar verbonden 
zijn.

F.  project  “comfort blanket for our planet “

In 2021 heeft het Vredesburo een substantiele
bijdrage geleverd aan het ‘blanket’ project van
Gijsje van Bakel. Honderden mensen uit alle
continenten hebben een ‘stoffen’ bijdrage geleverd
aan deze deken die een discussie wil oproepen over
de staat van onze wereld. De deken is aangeboden
in Glasgow op de internationale milieubijeenkomst.
In de loop van het project zijn er meer dan duizend
mensen bij betrokken geraakt en is er een
documentaire over haar en het project gemaakt. Het Vredesburo heeft haar op allerlei manieren 
gesteund en we zijn erg blij met het resultaat.Zeker omdat het aantoont dat individuele actie wel 
degelijk ‘loont’.
Verdere info over dit project is te vinden op https://www.comfortblanketforourplanet.com/.

G.  lokale radio
In 2021 is er maandelijks een Vredesburo-
uitzending geweest op de plaatselijke
internetradio. In het programma wordt
aandacht gevraagd voor de activiteiten van
het Vredesburo en worden actuele zaken
aangekaart. Omdat alle uitzendingen op het
net bewaard worden loopt het aantal
luisteraars in de duizenden.

* Projecten die langer duren als 2 à 3 jaren worden overgezet van incidenteel naar structureel.    

C. Financiering/subsidie

De kosten van het Vredesburo (activiteiten en vaste kosten) zijn in 2021 betaald uit diverse bronnen:

– structurele bijdrages van de gemeente Eindhoven;
– donaties en giften: iets teruggelopen
– winkelverkoop;
– lesvergoedingen: zijn sterk teruggelopen
– 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.

In 2021 is er uiteraard een discrepantie opgetreden: de subsidie die toegekend is vanuit 2020 heeft 
geen rekening gehouden met het scenario dat zich ontrolde in 2021. Voor de stichting was het 
financieel daarom een lastig jaar. Minder publieksactiviteiten betekenen ook minder ‘exposure’ en 
minder donaties. We hebben uiteraard erg veel werk verzet om (binnen onze mogelijkheden) met het 
beschikbare geld een overstap te maken naar een ‘digitale’ wereld. We gaan er vanuit dat de 
gemeente deze problematiek verdisconteert in het kijken naar 2021.

Nawoord:

We willen iedereen bedanken voor de steun in 2021. Het was wederom een moeilijk 
jaar maar maar tegelijkertijd hartverwarmend om te zien en te ervaren hoe mensen 
toch handjes en voetjes hebben gegeven aan ‘Vrede’

Nobelprijs winnaars 2021


