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Stichting Vredesburo Eindhoven

COLOFON
Het Vredesburo bestaat dit jaar al bijna 40 nr. 94 juni 2021
jaar. Het Vredesburo is in 1982 opgericht ten Redactie: Berrie, Hans,
tijde van de landelijke acties tegen de komst Anita,
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
email: info@vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO
0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt
4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal
in september 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 deze nieuwsbrief vindt u weer traditioneel het jaarverslag van
2021. Anders dan in eerdere jaren is het een ingekorte versie. Het
totale jaarverslag was zo lang, dat ik het niet in deze nieuwsbrief kwijt
kon. U kunt de volledige versie lezen op onze website
(www.vredesburo.nl). U kunt het vinden onder het kopje Nieuws in
het menu. Mocht u een gedrukte versie willen ontvangen stuur ons
dan een email, schrijf ons of bel ons. De contactgegevens staan in het
colofon.
In deze nieuwsbrief ook een stukje van het Jeanette Noelhuis over
Frits ter Kuile. Hij is een bewoner van het huis en is in Duitsland
veroordeeld voor een geweldloze aktie tegen kernwapens.
Verder natuurlijk onze rubriek De Biep, met daarin een overzicht van
nieuwe aanwinsten. Alle boeken in onze bibliotheek zijn te lenen. U
vindt de katalogus op onze website. Mensen van buiten Eindhoven
kunnen een boek aanvragen. We sturen het per post naar u toe. U
betaald alleen de verzendkosten.U mag het boek een maand houden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2022.

“Tussen Oorlog en Vrede”, Uitgeverij Intermediair, 1980, 224
pagina's; “Het moderne oorlogssysteem en de vrede”, van Herman de
Lange, Uitgave van H. Nelissen, Bloemendaal, 1975, 144 pagina's;
“Vrede en Wat doe Ik”, Uitgave van Stichting Vredesopbouw Den
Haag, 1971, 112 pagina's; “Voorwaarden voor de Vrede”, van Von
Weizsácker, Uitgeverij Lemniscaat, 1966, 168 pagina's; “Handboek
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voor de vredesbeweging”, Uitgave van Nijgh & van Ditmar, 1954, 276
pagina's; “De staat van geweld”, van C. van Benthem van den Bergh,
Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam, 1980, 221 pagina's; “Röling over
oorlog en vrede”, van Prof. Mr. B.V.A. Röling, Uitgeverij De bezige
Bij, Teleac, 1967, 253 pagina's; “M.K. Gandhi, An Autobiography”,
van M.K.Gandhi, Uitgeverij Penguin Books, 1982, 454 pagina's; “De
socialisten en de oorlog”, van J. Engels, Uitgeverij “Nimo”
Monnickendam, 1962, 175 pagina's; “Met ons hart tegen de muur”,
Uitgave van Kronstadt Collectief, Boskoop, 1985, 87 pagina's;
“Ahmad Zaatar”, van Mahmoud Darwish, Uitgeverij In de
Knipscheer, 1982, 28 pagina's; “Duizenden ketenen zullen verbroken
worden”, Uitgave van Mexico Komitee Nederland, 1989, 79 pagina's;
“Holy Trientje”, van AnneGine Goemans, Uitgeverij Ambo / Anthos,
2019, 415 pagina's; “Geweld is nooit ver weg.”, van Judit Neurink,
Uitgeverij Jurgen Maas, 2020, 285 pagina's; “Handboek voor de
vredesbeweging”, Uitgeverij Nijgh & van Ditmar ‘s Gravenhage,
1954, 276 pagina's; “Volkenrecht en Vrede”, van Mr. B.V.A. Röling,
Uitgeverij Kluwer, 1982, 229 pagina's; “Hoe onze Anti
Revolutionairen worden voorgelicht….”, van Prof. Dr. G.J. Heering,
Uitgave van De Vereniging Kerk en Vrede , 15 pagina's;
“Rechtvaardigheid van Kernwapens?”, Uitgave van Tribunaal voor
de Vrede, 1998, 368 pagina's; “Ontwapening een illusie?”, Uitgeverij
Het Haarlems TeachIn Komitee, 1968, 72 pagina's; “Het
vredesboek”, van Bernard Benson, Uitgeverij Kritak Leuven, 1981,
229 pagina's; “Les secrets de Romagne 2014  2018”, van Marco
Magielse, Uitgeverij Trench Publishers, 2014, 416 pagina's; “De
stamboom van een museum”, van Jan W.V. van Lieshout, Uitgave
van Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum; “Konversie als stap naar
Ontwapening?”, van J P van Eekelen, K Langenhuysen, S. Huybregts,
Uitgave van Katholieke Universiteit Brabant, 1986, 204 pagina's;
“Bewapening en werkgelegenheid.”, van W.J. Louisse, Uitgave van
OSACI, 1983, 216 pagina's; “De strategie van de Mensheid”, van
Maarten van Dullemen, Uitgave van Spinoza Academie voor
Vreedzame en Leefbare Wereldpolitiek, 1996, 115 pagina's;
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“Kontroversiele Polemologie”, Uitgave van Het kollektief
Polemologiese Studiegroep Amsterdam, 1970, 185 pagina's; “Het

lied van den Vrede”, van Dr. L.M Fr. Daniels, O.P., Uitgeverij In
den Toren Naarden, 163 pagina's;
“De mannen van Poetin. Hoe de KGB Rusland
heroverde en vervolgens de strijd aanging met het
Westen.”, van Catherine Belton, uitgeverij
Prometheus, 2022, 608 pagina's;
In
De
mannen
van
Poetin
onthult
onderzoeksjournalist en voormalig correspondent
in Moskou Catherine Belton het verhaal over de
machtsgreep van Vladimir Poetin en zijn KGB
trawanten. Mede aan de hand van exclusieve
interviews met belangrijke insiders vertelt Belton
hoe de mannen van Poetin een nieuwe club van oligarchen vormden,
zich meedogenloos allerlei bedrijven toeeigenden, de economie
overnamen, miljarden overhevelden, de scheidslijnen tussen de
politieke macht en de georganiseerde misdaad lieten vervagen,
tegenstanders uitschakelden en vervolgens hun rijkdom en macht
gebruikten om hun invloed in het Westen uit te breiden.
Beltons verhaal strekt zich uit van Moskou tot Londen en van
Zwitserland tot het Amerika van Donald Trump. De mannen van
Poetin is een aangrijpend en vooral angstaanjagend relaas over de
teloorgang van de hoop op een nieuw Rusland, en de ernstige
gevolgen daarvan voor zijn inwoners, en vooral voor de wereld.
Journalist en schrijver Catherine Belton was jarenlang correspondent
in Moskou voor The Financial Times. Ze woont in Londen. De
mannen van Poetin werd benoemd tot boek van het jaar door The
Economist, The Financial Times, The New Statesman en The
Telegraph. Op de publicatie volgden vijf rechtszaken door Russische
oligarchen en Rosneft.
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“Aleksandra”, van Lisa Weeda, uitgeverij De
Bezige Bij, 2022, 251 pagina's;
Lisa Weeda reist in opdracht van haar
vierennegentigjarige grootmoeder Aleksandra
naar Loegansk, op zoek naar het graf van haar
oom Kolja, die sinds 2015 is verdwenen. Lisa
weet de grenspost van het oorlogsgebied te
trotseren en in haar vlucht tuimelt ze terug in de
tijd. Ze belandt in het Paleis van de Sovjets,
waar haar overgrootvader Nikolaj al sinds zijn
eigen dood in 1953 wacht op Aleksandra. Na
Aleksandra's deportatie in 1942 naar Duitsland
heeft hij zijn dochter nooit meer gezien. Samen
met Nikolaj dwaalt Lisa door het Paleis, dit limbo waar ook Kolja zich
schuilhoudt, en wekt ze de geschiedenis van haar Don
Kozakkenfamilie tot leven. "Aleksandra" is het verhaal van een
familie tussen Oost en West die maar niet loskomt van een gebied dat
nooit rust lijkt te vinden. Lisa Weeda vond de vorm en de stem om
dit indringende verhaal op een grandioze manier te vertellen.
"Van havik tot vredesduif, diplomaat tijdens
de koude oorlog”, door Edy Korthals Altes,
uitgeverij Aspect, 2017, 441 pagina's (grote
letters);
Wat bracht een ervaren diplomaat tijdens de
Koude Oorlog tot een publieke stellingname
tegen de wapenwedloop, die leidde tot zijn
terugtreden als ambassadeur in Madrid? Altes
schetst op openhartige wijze zijn metamorfose
van hardliner tot vredesactivist. Hij laat zien
wat hem ten diepste beweegt. Na zijn
terugtreden uit de Buitenlandse Dienst richtte
hij zich op de ontspanning tussen Oost en West en de ontwikkeling
van een nieuw veiligheidsconcept: wederzijds verzekerde veiligheid in
plaats van wederzijds verzekerde vernietiging. De auteur is
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verontrust over de sterke stijging van de wereldwijde militaire
uitgaven na de val van de Muur. We leven immers in een extreme
kwetsbare moderne wereld met een apocalyptisch destructief
vermogen. Een paradigma benadering van de grote wereldproblemen
is echter niet voldoende. Geestelijke vernieuwing is de eerste
voorwaarde voor een fundamentele verandering in onze omgang met
mens, materie en natuur. Als oecumenisch christen is Altes
voorstander van een open dialoog, niet alleen tussen de
wereldgodsdiensten maar ook met andere levensovertuigingen. In een
apart hoofdstuk noemt hij vier kernwoorden die ons allen in deze
bedreigde wereld samenbinden. Het is een inspirerend boek, dat meer
geeft dan herinneringen aan een boeiende loopbaan. Het is
toekomstgericht.

Brief aan de bevolking van Volkel bij de
actie tegen de komst van de JSF op 30 juni
2022.
Beste mensen van de vliegbasis Volkel,
Wij komen vandaag in stilte een gezamenlijke en universele wens
delen van alle tijden. De wens voor vrede. Een wens die ons verbindt
met zowel vriend als vijand, want niemand vindt bommen leuk als ze
op het dak vallen van ons huis en onze geliefden wegnemen of
verwonden. Misschien dat sommige van jullie geloven dat deze F35
gevechtsvliegtuigen bedoeld zijn om onze levens of ons land te
verdedigen van een grotere bedreiging. Misschien geloven sommige
van jullie dat die nieuwe kernbommen veiligheid bieden tegen
grotere wapens of machtigere vijanden. Misschien geloven jullie dat
al dat lawaai en overlast en al die investeringen en vervuiling nodig
zijn, onmisbaar zelfs, om een hoger doel te dienen. Maar als dat doel
vrede is dan geloven we niet dat dit de juiste weg is om dat doel te
dienen. Vrede maakt volgens ons niet zoveel geluid en het kost niet
zoveel geld. Het komt niet in de vorm van F35 gevechtsvliegtuigen
en is niet afhankelijk van instrumenten die in staat zijn om onze hele
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planeet te verwoesten.
Wij geloven dat geweld bestrijden met geweld en nog meer wapens is
als vuur bestrijden met vuur, het maakt alleen maar nog meer kapot.
Het maakt ons medeplichtig en onderdeel van het probleem dat we
proberen te bestrijden. Het is een doodlopende weg die ons nooit de
vrede zal brengen waar ieder zo naar verlangt. Wij geloven niet dat
vrede iets te maken heeft met macht of kracht, het speelt niet volgens
de regels die anderen voor ons bedacht hebben. Vrede zien wij juist
als iets heel kleins en kwetsbaars, iets waar we allemaal voor moeten
zorgen. Het is als het verzorgen van deze vredespalm, die we jullie
met deze brief overhandigen. Het is zorg dragen voor elkaar en voor
onze aarde.
Vrede is geen vanzelfsprekendheid, het is een constant proces dat op
ieder moment bedreigd wordt. Het vraagt iets van ons, het vraagt
aandacht en zorg en liefde. Het vraagt creativiteit om andere wegen te
creëren en te bewandelen dan dezelfde gebaande wegen van oorlog en
geweld. Wij hopen dat deze vredespalm bij jullie op de vliegbasis een
symbool mag zijn van het zorgen voor vrede en een herinnering om de
wapens die hier staan opgeslagen nooit te gebruiken. Om de logica
van geweld te doorbreken en een nieuwe logica durven te proberen,
een logica van verzorging en bescherming en liefde. Deze vredespalm
heeft water nodig, geen wapens. Besproei hem dus het liefst
regelmatig met de plantenspuit en zorg er zo ook voor dat de bladeren
stofvrij blijven. De vredespalm in de juiste omstandigheden kan
duizend jaar oud worden en staat daarom symbool voor ‘een leven
lang’. Dat het een leven lang in vrede mag zijn!
Vrede en alle goeds.
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Bericht van het Jeanette Noelhuis
Op 4 juli a.s. gaat Frits ter Kuile voor 30 dagen de gevangenis in (JVA
Wittlich, Duitsland) omdat hij in de zomer van 2018 met anderen een
Onze Vader heeft gebeden op een atoombombunker op de vliegbasis
Büchel.
Zowel met die actie als met de gevangenisstraf hoopt ter Kuile te
waarschuwen voor de aanwezigheid van kernwapens in Europa en de
dreigende komst van nieuwe kernbommen. Kernwapens zijn onder
internationaal (oorlogs)recht verboden en zijn een bedreiging voor de
schepping. Ter Kuile meent dat de weg van Jezus meer heil biedt: bidt
voor wie u vervolgen, bezetten en onderdrukken. Overwin het kwade
door het goede.
Meer info:
Tot 4 juli Frits ter Kuile, fritstk@gmail.com, 06 30295461
Vanaf 4 juli: Susan van der Hijden, susanvanderh69@gmail.com, 06 
38432085
Meer achtergrondinformatie vindt u in deze brief aan Frau
Rechtspflegerin Burkowski bij de Staatsanwaltschaft Koblenz. Haar
antwoord
was
een
Ladung
zur
Haftantritt:
https://korrelzout.noelhuis.nl/article/34.1/vreugde/
Het pleidooi voor de rechter (Duits) vindt u hier.
https://noelhuis.nl/14892/
De aktie van ter Kuile en zijn verblijf in de gevangenis maken deel uit
van de Kampagne Büchel Atombombenfrei: https://buechel
atombombenfrei.jimdofree.com/

Jeannette Noelhuis
Dantestraat 202
1102 ZR Amsterdam
tel (+31) 020 699 8 996
NB email alleen voor niet spoedeisende zaken!
Attention: email only for non urgent matters!
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Algemeen Jaarverslag 2021
Stichting Vredesburo Eindhoven

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
4. Stagiaires/maatschappelijke stages
5. Informatieverspreiding
6. Samenwerkingsproject met Books4life
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel
B. Activiteiten in 2021.
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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

C. Financiering/subsidie
Nawoord.

A. Kerntaken van het Vredesburo
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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 Internationale 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;
– recensieexemplaren van uitgeverijen;
– schenkingen;
– aanschaf 2ehands 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.
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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 300tal 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;
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* 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 DaylightEntertainment/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'.
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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 AfrikaEindhoven. 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
vrouwvluchteling 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”.
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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.eindhovenmondiaal.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 3tal 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
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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 20tal 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
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minder randactiviteiten te ontwikkelen.
Deze afbakening dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
ondernomen activiteiten verzekerd blijft.
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 zoommeeting! 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.
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
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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 MiddenOosten, 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:

Vredesweek 2021 Eindhoven
12 september: Voor vrede in Eindhoven & vrede in de wereld
Werkconferentie
over
het
MiddenOosten
VOOR VREDE IN EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD
ZONDAGMIDDAG 12 SEPTEMBER 13:45 – 20:00
BIJ OMSLAG, HOOGSTRAAT 301a
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
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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.
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 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.
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Alhoewel het behelpen was en we niet de gebruikelijke aantallen
bezoekers konden realiseren zijn er in en rond de Vredesweek een
1000tal 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 A2niveau 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.
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.
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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
dataanalist. In deze email heeft ze ons dat laten weten:
New in NL – programma 2021 in cijfers
taallessen A1 en A2niveau, 34 lessen x 10 maanden x 2,5 uur = 850
uur taallessen
86 cursisten A1niveau bereikt, 64 cursisten A2niveau bereikt, 12
cursisten (niet inburgeringsplichtig) inburgeringsexamen gehaald;
begeleiden van 2 Nederlandse taalvrijwilligers in het voorbereiden en
organiseren van conversatielessen;
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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.
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Zo werden er nog 8 keer vegetarische afhaalmaaltijden bereid volgens
MiddenOosterse traditie en
met overwegend biologische en
fairtrade ingrediënten.
7 MAART, ONLINE INLEIDING OP VROUWENDAG: DIT VUUR
DOOFT NOOIT
Een vertegenwoordiger van deze vrouwenbeweging vertelde in de
THE AFTERTALK van de ‘Women’s March’ Eindhoven 07032021
bij RARARADIO . De contacten hiervoor werden gelegd door
Eindhoven~Kobanê.
9 APRIL: OP ZOEK NAAR VERBINDING VOOR EEN DUURZAME
TOEKOMST
Online bijeenkomst door Projectgroep SDGEindhoven en LSA
Bewoners.
In Eindhoven zijn zeker 250 burgerinitiatieven die zich actief inzetten
voor één en meestal een aantal 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.
19 JUNI, EEN ZOMERSE BIJEENKOMST VOOR ONZE HELE
GROEP BIJ IEMAND IN DE TUIN
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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 coronaafstand 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, fairtrade, 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 MiddenOosterse
koekjes. We waren zo druk, dat we geen tijd hadden om foto’s te
maken.
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12 SEPT. VREDESMAAND, WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?
VOOR VREDE IN EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD
Een bijzonder bijeenkomst in de tuin bij Omslag
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.
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
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.

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.
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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
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 coronalockdown. 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.
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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.
2. Incidentele activiteiten in 2021
* 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
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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.
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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.
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/.
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G. lokale radio
In 2021 is er maandelijks een Vredesburouitzending 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.

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’

