
VREDESSYMPOSIUM 
“Investeer in vrede, voorkom geweld!”

Hotel De Wereld, Grote Capitulatiezaal in Wageningen

Internationale Dag van de Vrede, tweede editie van het:

WOENSDAG 
21 SEPTEMBER 2016



W

INITIATIEF

Het Vredessymposium is het initiatief van een coalitie van Nederlandse vredesorganisaties 
die bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens wil vergroten. 
Zij streeft naar meer erkenning en waardering voor de inzet van burgers als alternatief voor 
militair ingrijpen. Overal waar conflicten zijn, zijn mensen die zich vreedzaam en zonder 
geweld inzetten voor de oplossing van het conflict, voor het voorkomen van geweld en zo 
bijdragen aan vredesopbouw en bijdragen aan een vreedzame samenleving . Zij verdienen 
meer aandacht en ook meer middelen, vindt de coalitie; óók van de Nederlandse overheid.

INLEIDING

Waren het voorheen beelden van op de vlucht geslagen mensen door oorlog, nu zijn het 
beelden van ruïnes die steeds meer overheersen in het nieuws. Kapot geschoten huizen en 
gebouwen die ons doen realiseren waarom de inwoners ervan de risicovolle routes nemen 
op zoek naar een veilig plek elders in de wereld.  Volgens het UNHCR is een meerderheid 
van de vluchtelingen kind.  Vaak alleen, gescheiden van hun ouders, reizen zij te voet of per 
boot tot aan de grenzen van Europa. De hartbrekende gevolgen van gewapende conflicten 
dringen door tot ook de Nederlandse samenleving.

Tijdens dit vredessymposium nemen drie vredeswerkers u in hun verhalen mee naar gebieden 
waar gewapende conflicten heersen. Echter, zij laten zien hoe zij in staat zijn (geweest) om 
zonder geweld of het dragen van wapens conflicten te de-escaleren. Rula Asad die de media 
inzet voor vrede en om bewustwording te creëren voor gendergelijkheid in Syrië. Kees Blok 
vertelt over  geweldloos verzet tegen de bezettingsmacht in Palestina. En Mekka Abdelgabar 
laat ons de kracht van vrouwen zien in het vredesproces in Soedan
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Huldiging van Vredeshelden 2015 door burgemeester Rumund



DAGVOORZITTER: 
HENK ZANDVLIET (63)
OUD-DIRECTEUR VAN NEAG 
ALTERNATIEVEN VOOR GEWELD

Het NEAG was lange tijd de Nederlandse lidorganisatie 
van Nonviolent Peace Force met vredesmissies in de 
Filippijnen, Guatemala, Oekraïne, Sri Lanka en Zuid-
Soedan.

Ik heb grote bewondering voor mensen die een deel 
van hun leven wijden aan het werken aan vrede in 
samenwerking met lokale mensen en organisaties. Dat 
doen ze onder moeilijke omstandigheden en soms 
lopen zij daarbij ook grote risico’s. 

Zij krijgen in mijn ogen niet de erkenning die ze 
verdienen. Elk jaar is er een grote Veteranendag die 
heel veel aandacht krijgt in de media, maar we hebben 
het hier over de ‘vergeten’ veteranen. Terecht dat die 
op de Internationale Dag van de Vrede een keer in het 
zonnetje worden gezet.
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Ontvangst

Opening door dagvoorzitter Henk Zandvliet (ex NEAG, Alternatieven 
voor Geweld)

Een boodschap aan de vredesbeweging door Dion van den Berg (PAX for 
Peace)

Rula Asad (Syrian Female Journalists Network)vertelt over haar vredeswerk in 
Syrië 

Hanny van Lankeren versterkt onze energie met  ‘Zingen verbindt Mensen’

Kees Blok (ICCO/Kerk in Actie)vertelt over zijn vredeswerk in Palestina 

Pauze

Mekka Abdelgabar (St. Vrouwenorganisatie Nederland-Darfoer) 
vertelt over haar vredeswerk in Soedan 

Vragen aan de vredeshelden 2016  en huldiging door Geert van Rumund, 
burgemeester van Wageningen, Stad der bevrijding! 

Afsluiting

Huldiging van Vredeshelden 2015 door burgemeester Rumund



RULA ASAD (32) 
MEDE-OPRICHTER EN DIRECTEUR VAN SYRIAN 
FEMALE JOURNALISTS NETWORK

Geboren in Damascus en afgestudeerd aan de 
Universiteit van Damascus in de journalistiek, ben ik in 
2012 naar mijn partner in Nederland gekomen. In het 
verleden heb ik gewerkt als freelance journaliste onder 
andere op het gebied van vrouwen- en mensenrechten 
in Libanon, Jordanië en Turkije en als verslaggever voor 
de  Deutsche Welle en Radio Nederland Wereldomroep.  
SFJN streeft ernaar een brug te slaan tussen de media 
en de Syrische vrouwenbeweging. Daarnaast leggen wij 
in onze programma’s de nadruk op zowel de acceptatie 
van en respect voor verschillen in religie, etniciteit en 
cultuur als voor de politieke keuzes die mensen maken. 
Het creëren van een cultuur van dialoog en respect 
voor mensenrechten en gender justice is ons hoofddoel. 
Wij geloven dat dit bijdraagt aan duurzame vrede. 

Foto: Rula ondersteunt kinderen tijdens de droogte in Syrië.
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MEKKA ABDELGABAR (61)
DIRECTEUR WOMEN’S LEADERSHIP FOR PEACE 
BUILDING (LEAP) IN DARFOER BIJ DE STICHTING 
VROUWENORGANISATIE NEDERLAND-DARFOER 
(  VOND )

Geboren in Soedan ben ik op latere leeftijd met mijn 
echtgenoot naar Nederland gekomen om een opleiding 
te volgen. Onder andere heb ik aan de Universiteit 
van Twente mijn bestuurskunde doctoraat behaald 
waaronder onderscheidende vaardigheden in doceren 
en trainen. In het verleden heb ik gewerkt als lector aan 
de Omdurman University. Daarnaast heb ik als expert 
in gender kwesties aanzienlijke ervaring opgedaan in het 
integraal werken vanuit Soedan en Nederland. Na het 
uitbreken van de oorlog in Darfoer heb ik uit solidariteit 
met Darfoerse vrouwen  de stichting VOND  opgericht.  Vrouwen 
worden het hardst getroffen tijdens conflicten en zijn in mijn mening bij uitstek de groep 
die voor vrede kan zorgen. Bestaande uit een platform van 16 Darfoerse maatschappelijke 
organisaties van vrouwelijke leiders en meer dan 50 aangesloten organisaties vanuit diverse 
delen van Darfoer coördineer ik het programma LEAP. Samen vormden we een vrouwen- 
bemiddelaars commissie die uniek is in Soedan en waarbij we succesvol  bemiddelen tussen 
conflicterende stammen in Noord, Zuid en West Darfoer.

Foto:  Afsluiting van het vijfde LEAP evenement in Khartoem waarbij onder de aanwezigen de minister van Gezondheid 
en de hoge Commissaris van Humanitaire Hulp in Soedan.



KEES BLOK (65)
ICCO/KERK IN ACTIE, VOORZITTER VAN 
KAIROS EN DE VRIENDEN VAN SABEEL 
NEDERLAND  
 
Van 2007 tot 2009  was ik teamleider van een  
justitie project in Ramallah. Ik kwam als  gematigd 
pro Israël en ging weg als pleitbezorger voor de 
Palestijnse mensenrechten. 

Tot 2005 was ik kolonel van de militair juridische 
dienst, die als wapenspreuk heeft : ook tijdens het 
geweld blijft het recht van kracht. Geheel anders 
de bezetter van Palestina, waar willekeur en 
onrecht een effectieve strategie vormen om de 
Palestijnen van hun land te verdrijven.
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Aangesproken door Palestijnse kerkleiders in hun geweldloos verzet tegen een ( militair 
gezien )  onnodige bezetting, ging ik in 2015 namens de Wereldraad van Kerken als 
waarnemer naar Hebron en omgeving om de onderdrukte plattelandsbevolking te helpen. 

Het is moeilijk te begrijpen, dat vele christenen de  bezetting steunen. Ik ben  jurist en geen 
theoloog, maar ik kan me Jezus,  als hij vandaag nog  in Jeruzalem zou rondwandelen,  moeilijk 
voorstellen als pleitbezorger van de  huidige regering aldaar.
Lastig is een positief beeld te hebben van het leiderschap in Ramallah; onderlinge verdeeldheid 
prevaleert boven de zorg voor de bevolking.

Helaas is het debat over Palestina verworden tot schreeuwende doven.
Vereerd voel ik me,  om  voorzitter te zijn van Kairos en de Vrienden van Sabeel Nederland. 

Foto:  Een foto van het begeleiden van kinderen naar school  In Susya ( ten zuiden van Hebron , Palestina ) 

als bescherming tegen stenengooiende kolonisten.



DION VAN DEN BERG (56)
SENIOR BELEIDSADVISEUR BIJ  PAX FOR PEACE 
(VOORHEEN IKV)

 
Mijn eerste dienstverband met het IKV had ik als 
dienstweigeraar, van 1980 tot 1982, de jaren van de grote 
demonstraties tegen de kernwapens. Ik bleef er hangen en 
werkte door de jaren heen in de Warschaupactlanden, op 
de Balkan, in Afrika, in het Midden-Oosten en in Oekraïne. 
Ik ben  een groot pleitbezorger van het lokale vredeswerk 
en ben van mening dat ook vandaag de dag de vredesinzet 

HANNY VAN LANKEREN  
ZINGEN ZIEN HOREN

Behalve individuele stemcoaching geeft Hanny met regelmaat 
koorworkshops. Daarnaast ontwikkelt ze programma’s voor 
speciale doelgroepen zoals vrouwentenoren en recentelijk 
ook voor vluchtelingen in samenwerking met het koor van de 
Wageningen UR.

De workshop ‘Zingen verbindt Mensen’ staat helemaal in dienst van het participeren en verbinding 
maken/voelen door met elkaar muziek te maken. Het ultrakorte maar krachtige programma zal 
bestaan uit een afwisseling van ‘energizers’, stem- en luisteroefeningen en het samen zingen van 
een koorstuk.  Als kers op de taart sluiten we af met een bekende Nederlandse popsong.

van burgers in bij voorbeeld Irak en Syrië meer steun verdient. In al die landen probeer ik te 
bevorderen dat vredesopbouw en staatsopbouw hand in hand gaan.  

Foto:: Dion van den Berg (met gele pet) bepaalt in het Bosnische Srebrenica, samen met PAX-collega Puco Danilovic 
(rechts) en Dutchbatter Adje Anakotta (links), de locatie van een massagraf op het voormalige kazerneterrein van 

Dutchbat.  



VREDES-DOE-DAG
Het Vredessymposium  “Investeer in vrede, voorkom 
geweld!” is onderdeel van de Vredes-doe-dag in 
Wageningen. 

Het programma die dag bestaat uit activiteiten 
van en door verschillende organisaties en wordt 
gecoördineerd door het project Bevrijdingstoerisme en 
Vredeseducatie  van de gemeenten Wageningen, Ede, 
Rhenen en Renkum. 

 :  Vredes Doe Dag
facebook.com/vredes.doe.dag

VREDESMISSIES ZONDER WAPENS 

De coalitie Vredesmissies zonder Wapens bestaat uit: Burundian Women for Peace and 
Development (BWPD), Christian Peacemaker Teams (CPT), Eirene Nederland, Peace 
Brigades International Nederland (PBI), Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (PVDV).

 :  Vredesmissies zonder Wapens
facebook.com/vredesmissieszonderwapens



LOCATIE: 
Hotel De Wereld, Grote Capitulatiezaal 

5 Mei Plein 1 | 6703 CD | Wageningen | T: 0317460444

AANMELDING:

Wij kijken uit naar uw komst. 
U kunt zich aanmelden door opgave 
van naam en aantal personen via:

een mail naar 
vredesmissieszonderwapens@gmail.com   

of een telefoontje naar 
0651741795


