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Uitnodiging 28 mei 2016 ontmoetings en doe-dag Vredesorganisaties

Er is van alles in beweging in de maatschappij, in de wereld, maar ook in de 
vredesbeweging. We realiseren ons dat de nieuwe uitdagingen van Vrede en Veiligheid 
een nieuwe benadering en een nieuwe generatie nodig hebben. Daarover willen we graag 
met elkaar verder praten op 28 mei 2016. Zouden jullie deze datum willen noteren? 
De plaats is nog niet helemaal bekend. Maar wel centraal en goed bereikbaar met OV,      

Het proces van samen (nieuwe) dingen doen kwam op gang sinds november 2014 (het 
samenwerkingsverband ‘’vredesmissies zonder Wapens’’). Tussenstappen waren de 
ontmoetingsdag van 6 juni 2015, de lancering en aanbieding van het Vredesmanifest ‘’laat 
de kinderen spelen’’ op 21 en 22 september 2015, de ontmoeting in Amersfoort 25 maart 
2016, de herbezinning op veiligheid in Den Haag georganiseerd door de Quakers op 6 
april 2016. Tussendoor was er lobby naar Kamerleden en schrijvers van 
verkiezingsprogramma’s.

Naast deze gezamelijke momenten speelt er vanalles binnen organisaties waar zij soms 
wel en soms nauwelijks steun van anderen bij nodig hebben. Er is nauwelijks subsidie 
beschikbaar; dit hebben we gemeenschappelijk. Ook het ledenbestand van onze 
organisaties veroudert, hoe sluiten we aan bij waar jongeren warm voor lopen?
De verschuivingen in de wereld met bevolkingsgroei, klimaatverandering, een grotere 
kloof tussen arm en rijk en met als reactie daarop terreur en vluchtelingenstromen 
verdienen herbezinning op vredewvraagstukken. Hier is maatschappelijke discussie over 
nodig. Samen kunnen we meer. We zien je! 

Ontmoetingsdag =doe-dag 

Doelen:
 Samenwerken aan activiteiten die verbinden: lobby, vredeseducatie, publiciteit en 
    uitzending, vredesconferentie. 
 Initiatieven nemen om daar jongeren bij te betrekken 

Voorstel Programma 
09.30 Inloop met koffie
10.00 Welkom en Introductie 

Wat heeft mij afgelopen jaar geïnspireerd/waar hebben wij ons op gericht?
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Verdiepen van samenwerken: lobby, vredeseducatie, publiciteit en uitzending. 
Per onderwerp een groepje vormen dat daarmee practisch aan het werk gaat
Good practices: jongeren hierbij betrekken 

13.00 Lunch
14.00 Inclusieve vrede en veiligheid; lobby

Voorbereiden Vredesdag 21 september (vanuit de groepen; doelbepaling en 
actieplannen)
Presenteren van actieplannen voor de Vredesdag
Volgende stappen (zoals afspraken maken voor de verschillende groepen om 

              verder te werken)
17.00 Afsluiting 

Voorbereiding: 
Om optimaal met elkaar verder te bouwen vragen we je:
1) Een korte vragenlijst in te vullen. We sturen je hiervoor een link toe. 
2) Samenwerken met jongeren: heb je al contacten met jongeren op de thema’s waar je 
aan werkt? Hoe zijn de reacties? 
3) Kun je een aantal jongeren uit je omgeving vragen waar zij warm voor lopen en zich 
voor in willen zetten? En wil je nadenken en/of bespreken hoe dit linkt aan vrede en 
veiligheid?

Voor de kosten van deze dag, inclusief de lunch vragen we je een bijdrage van € 15 p.p.. 
Graag over te maken op NL29INGB0001856660 t.n.v. EIRENE Nederland te Bilthoven.

Met vredesgroet,

Pim van der Bosch
Harry Schram
Henk van Apeldoorn

Kom je ook?
Meld je aan bij Harry Schram: harry912@tele2.nl voor 21 mei. 
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