
Kijk ook op www.facebook.com en zoek op 'vredesfeest nijmegen’
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Intercultureel 
Vredesfeest

Programmaboekje

Zaterdag 
24 september 2011
11.00 - 17.00 uur

In en om de Ontmoetingskerk Nijmegen
Meijhorst 70-33

De Raad voor Levensbeschouwing

en Religie Nijmegen presenteert:

www.nijmegen.nl

www.talis.nl

www.haella.nl/

raadvankerkennijmegen.nl

www.portaal.nl

www.standvastwonen.nl

www.skanfonds.nl 

www.viamondtotmond.nl

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen 
wil de betrokkenheid tussen levensbeschouwelijke en 
religieuze organisaties en gemeenschappen bevorderen 
en zet zich in voor de sociale cohesie in de samenleving. 
Meer informatie: Hans Slavenburg, secretaris, 024-3578870 
Kijk ook op onze website www.rlrnijmegen.nl

In samenwerking met

Colourful City, Dichterbij, Inter-lokaal, JC de Horizon, JC Staddijk, 

Ontmoetingskerk, Raad van Kerken Nijmegen, Vluchtelingenwerk, 

Wereldvredesvlam, Party for Peace, WHAA, Bewonersplatform Meijhorst

Het intercultureel Vredesfeest Nijmegen wordt mogelijk gemaakt door:



Onderstaande ondernemers ondersteunen het Intercultureel Vredesfeest:

 

WINKELCENTRUM MEIJHORST
•  14 winkels onder één dak en ruime parkeergelegenheid.

WINKELCENTRUM MALVERT
•  8 winkels onder één dak en ruime parkeergelegenheid.
 
WINKELCENTRUM WEEZENHOF
•  14 winkels onder één dak en ruime parkeergelegenheid.

Vormgeving | Drukwerk | Marketing

Meest voordelig drukwerk 
en gratis levering door heel Nederland!

Mondtotmond reclame
Roijendijk 22 | 5451ND Mill | 0485 - 801608 
Aijenseweg 2 | 5854PT Bergen | 0485 - 801371
www.viamondtotmond.nl/prijzen

Dit programmaboekje is een 
uitgave van de Raad voor 
Levensbeschouwing en Religie 
Nijmegen, initiatiefnemer tot 
dit interculturele Vredesfeest. 
Het heeft een oplage van 
1.000 stuks in kleurendruk en 
wordt u gratis aangeboden.

Ook de lay-out & drukwerk van dit programmaboekje is verzorgd door 
Mondtotmond reclame: uw communicatie- en drukwerkcompagnon   

Welkom op het Vredesfeest!
Nijmegen beleeft vandaag een primeur: er is een Intercultureel Vredesfeest. Het is 
vrede in heel Nijmegen en zeker ook in Dukenburg. Hopelijk wordt het een groot feest 
dat navolging krijgt.

Het is de bedoeling de ‘sociale cohesie’ in de stad te versterken; werken aan het 
contact tussen verschillende religies, levensbeschouwingen, culturen en tradities van 
volwassenen én kinderen. Dat zijn niet alleen mooie woorden, maar het is ook echt 
belangrijk dat dit gebeurt. Ik ga ervan uit dat u het vandaag goed met elkaar kunt 
vinden, u zich verbonden voelt en dat het een gezellige dag is. 

Geniet van de yoga, de muziek en dans, de workshops, de Joodse verhalen, het 
toneelstuk en natuurlijk van de hapjes. Laat u inspireren. Het is een bijzondere dag 
vandaag, niet zomaar een feestdag. Van alles komt aan bod; momenten van bezinning, 
rust en muziek, dans, plezier en allerhande vertier.

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen heeft het initiatief genomen 
voor deze dag en er is samenwerking gezocht met diverse organisaties en instanties:  
de Raad van Kerken Nijmegen, Jongerencentrum Staddijk om er een paar te noemen. 
Het Intercultureel Vredesfeest heeft een intercultureel karakter en is een fantastisch 
voorbeeld van organisatie, meedenken, meewerken, sponsoring, enz. Het college van 
Burgemeester en Wethouders zet in op meer zelfredzaamheid van bewoners. Ik stel 
dan ook dikwijls de vraag wat u zelf wil en kunt doen voor de Nijmeegse samenleving. 
Vandaag hoef ik deze vraag niet te stellen; er is volop eigen initiatief, op weg naar vrede!

Vrede moet je leren. Dat begint er mee dat we elkaar leren kennen. Meer dan ooit is 
het van belang dat we elkaars culturen leren kennen en begrijpen. Onze wereld wordt 
steeds kleiner en mensen met verschillende achtergronden leven steeds meer naast 
elkaar en door elkaar. Dat vergt begrip van iedereen en het gaat soms nog met horten 
en stoten. We doen echter ons best en het gaat de goede kant op met onze samenleving. 
Dat is mijn stellige overtuiging. Bijeenkomsten als vandaag dragen daar sterk aan bij.

U kunt op dit feest immers van alles te weten komen 
over hoe er hard gewerkt aan de vrede in de wereld, 
op kleine en grote schaal. Geniet ervan!

Ik wens u vandaag vrede: Salaam, sjalom, pax

Turgay Tankir
Wethouder Werk & Inkomen, 
Openbare Ruimte en Wijken

Met dank aan:

Dit feest wordt u, afgezien van de hapjes en drankjes, gratis aangeboden. 
Wij stellen u echter graag in de gelegenheid iets te geven. Als doel hebben 
we daarvoor de Stichting Gast gekozen, die zich inzet voor de opvang van 
dakloze uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen e.o. (zie ook hun tekst 
onder Vredesinitiatieven). U vindt ze bij één van de Vredestafels.
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Samen vieren we de vrede!

Op zaterdag 24 september 2011 vieren we in Nijmegen voor het eerst in de geschiedenis 
met elkaar de vrede in de vorm van een Intercultureel Vredesfeest. Achterliggend doel 
is om op deze manier bij te dragen aan de sociale samenhang in deze stad. Het initiatief 
ging uit van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie maar vele maatschappelijke 
organisaties hebben zich er al snel bij aangesloten, zodat het echt een feest voor alle 
Nijmegenaren gaat worden, ongeacht afkomst en levensovertuiging.

Graag wil ik al die meewerkende organisaties danken en zeker 
ook alle sponsoren die dit feest mogelijk hebben gemaakt. 
En bovenal ook hulde aan alle vrijwilligers!

Ik wens u allen een prachtig Vredesfeest toe. 

Hans Slavenburg, coördinator 

De Ontmoetingskerk in Meijhorst, locatie van het interculturele Vredesfeest

Toelichting bij de optredens 

Gula Sor

Mohadin Molly zingt zijn eigen Koerdische liederen, folksongs, 
weemoedig soms, strijdlustig ook, want vrede en vrijheid 
hebben verschillende kanten. Hij was altijd al troubadour, ook 
voordat hij werd opgepakt en moest vluchten. Vaak begeleidt 
hij zichzelf, maar zijn groep Gula Sor (Rode Bloem) geeft aan 
zijn liederen een bijzondere klank: Duco op de viool, Niek 
mondharmonica, HendrikJan gitaar, Arie de darbuka en Wout 
de lapsteel-gitaar. Kijk op google bij Mohadin Molly voor zijn 
diverse optredens.
 

Muziekensemble Klezchaverim

Speelt klezmermuziek en zingt Jiddische liederen; 
van vrolijke instrumentale nummers, die gespeeld 
werden bij bruiloften en andere feesten tot melan-
cholische teksten, die het verhaal vertellen van het 
vaak harde leven van Europese joden in de vorige eeuw.
Frank Drijvers: accordeon/zang, Ans Hofer: viool, 
Bert Kroon: klarinet, Cees Nuis: contrabas
Info: Ans Hofer, tel.: 024-3563011, www.klezchaverim.nl

Mannenkoor ‘Mankementen’

Mankementen – de naam zegt het al – is een mannenkoor met een zekere voorliefde 
voor zelfspot. Het koor bestaat uit tien leden maar zingt zelden in de voltallige 
samenstelling. Er mankeert altijd wel iemand. 
Mankementen zingt vooral wat het zelf leuk vindt, meerstemmig en a-capella. 
De muziekkeuze is uitermate gevarieerd. Inspiratiebronnen zijn het kerstlied, 
de smartlap, de protestsong maar vooral de klassieke muziek. 
Het koor zingt zijn eigen teksten. Teksten waarin schuin aangekeken wordt tegen 
de werkelijkheid van alledag. In het komende optreden leggen we de nadruk op het 
bespiegelende lied. Mankementen staat onder leiding van een dirigent/arrangeur 
en is het meest democratische koor van Nederland. 
Kijk op onze website i.o.: www.mankementen.wordpress.com 
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Toelichting bij de optredens 

Toneelspel door Turkse jongeren (islam en dialoog)

Een groepje Turkse jongeren 
speelt een verhaal uit de
hadith, bundeling van verhalen 
uit de tijd van de profeet 
Mohammed. Het thema is de 
eerste dialoog van moslims 
met christenen in het christe-
lijke Abessinië. De moslims 
komen asiel vragen bij de 
koning aan zijn hof. Mannen 
uit Mekka verzoeken de 
koning om ze aan hen over 
te geven. De koning hoort 
beide partijen en besluit om de moslims niet uit te leveren en verleent hen asiel. 
De moslims mogen zelf bepalen hoe lang ze in zijn land mogen blijven wonen. 

Verhalen van vrede beleven 

Wie droomt er niet van vrede. Vooral als er geen vrede is. 
Zo’n droom kan je helpen. Je weet: ja, daar gaat het om. 
Daar ging het mij om. Zo moet het eigenlijk zijn. 
Hoe anders de situatie mogelijk nu ook is. 

Mijn droom is er, ik kan er ‘in’ gaan, ik laat me er door inspireren. 
Want zo wil ik leven: vanuit mijn diepe verlangen naar vrede. 
De dromen van dromers en mensen met een visioen zijn vastgelegd 
in verhalen en teksten. 

Zo’n verhaal (een visioen van vrede) staat in deze workshop centraal. We gaan de tekst 
lezen, erin stappen, de tekst op onze eigen manier beleven. Welkom in een verhaal van 
vrede, dat we met elkaar gaan beleven. Zo kan het verhaal dichterbij komen en kunnen 
wij dichter bij onze eigen droom van vrede komen. Begeleiding door Els de Clercq, 
predikant van de Doopsgezind-Remonstrantse Gemeente Nijmegen. Buurttafel in de Ontmoetingskerk 

De buurttafel doet vredeswerk, want hij brengt vrede tussen de mensen!

Voor één keer, op 24 september, ‘verhuist’ het theehuis van Staddijk (zie blz. 8) 
naar de Ontmoetingskerk om daar de Buurttafel van thee en sfeer te voorzien.
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Programma van het intercultureel Vredesfeest

Programma in de kerkzaal (vrije inloop): 
11.00 uur:  Welkom en opening (wethouder Turgay Tankir) 
 Uitleg over de wereldvredesvlam (Don Vermeulen)
11.30 uur: Koerdische dans en zang (Mohadin Molly met Gula Sor)
12.15 uur: Intermezzo (Amal Karam)
  Amal Karam zal een column voordragen en een paar gedichten. Hij heeft 

een speciaal gedicht voor deze dag geschreven. Het heet: ‘geschiedenis’ 
en het begint zo:

 ‘Ik haat geschiedenis
 Omdat hij telkens niet lijkt te bestaan’
 Het gedicht begint spannend en eindigt vreedzaam

12.30 uur: workshop Afrikaanse dans (Ndaku Afrika, Claude Mukwaba)
13.00 uur: Mannenkoor Mankementen
13.30 uur: Intermezzo (Qader Shafiq)
  Qader Shafiq denkt terug aan 11 september en daarmee aan de polarisatie 

in onze samenleving. We willen hier de vrede vieren, maar er is geen 
vrede zonder gerechtigheid. Waar ligt onze verantwoordelijkheid?

 13.45 uur:  Toneelspel door moslimjongeren (Islam en Dialoog)
14.15 uur: Pauze
14.30 uur: Pianospel (GertJan Eldering)
15.00 uur: Intermezzo (Marjolein Pieks en Vincent Arts)
  Marjolein Pieks brengt zelfgeschreven gedichten, die dan weer gezongen, 

dan weer voorgedragen, allemaal te maken hebben met het vermogen 
al dan niet liefde en vrede in jezelf te vinden. Ze improviseert naar 
aanleiding van thema’s en woorden die aangedragen worden vanuit het 
publiek. Pieks is zangeres, dichters en performer. 

15.15 uur: Colourful City koor
16.00 uur:  Klezmerband Chaverim
16.45 uur:  Afsluitend woord en ballonnen oplaten
17.00 uur: Sluiting

Programma in de achterzaal (na aanmelding ter plaatse) 
11.30 uur: Workshop: “Verhalen van vrede beleven” (Els de Clercq)
12.45 uur: Workshop yoga en meditatie (Janneke Slavenburg)
13.45 uur: Nijmeegs strijkkwartet “Le Duc” (Charles Hamburger)
14.15 uur: Diavertoning (Henk Braam)
15.00 uur: Vertelling van Joodse verhalen (Rob Cassuto)
15.45 uur: Workshop yoga en meditatie voor jongeren
 (Ine Albers en Fenneke Lust)
16.45 uur: zie programma kerkzaal

Voorzaal (vrije inloop): 
Gehele dag: Ontmoetingsruimte met theehuis en buurttafel

Buiten
Gehele dag: kinderprogramma: knutselen, schminken enz. met Olga Reuvers.
14.00 uur: Circus Mesjogge (tot 14.45u)

Gehele dag: Informatiemarkt van vredesgroepen en... 
heerlijke hapjes uit alle windstreken!

In de kerkzaal
18.30 - 19.30 uur: Interculturele vredesviering in de Ontmoetingskerk.
Het interculturele Vredesfeest krijgt zijn vervolg met een interculturele 
gebedsdienst hier in de kerk. We bidden samen, ieder vanuit de eigen 
traditie en in de eigen taal, voor vrede in onszelf en voor de wereld om 
ons heen. “Vrede begint waar ieder mens genoeg te eten heeft en waar 
je het elkaar gunt”, zei iemand. Daarom willen we met elkaar brood 
breken en delen en zo verbinding maken met elkaar en het goddelijke. 
Het licht van vrede zal in ons midden branden. 
Iedereen is van harte welkom!

Jongerencentrum Staddijk, Staddijk 41
Vanaf 21 uur: Vredesdansfeest: dubstep BLURGH! (zie blz. 8)
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Kinderprogramma

11.00 uur tot 13.45 uur: knutselen en schminken
Kinderen tot 12 jaar kunnen een mooie vredesduif, vredeshart of een kaart in graffiti 
letters maken. Daarnaast kunnen kinderen ook geschminkt worden.

14.00 uur tot 14.45:
Spetterend optreden van: ‘Circus Mesjogge’. 
Komt dat zien, je gelooft je ogen niet: fantasti-
sche trucs met de diabolo en de jongleerhoed. 

15.00 tot 16.30 uur: knutselen en schminken
Kinderen kunnen nu ook een vredeswens op 
een kaart maken die aan een ballon wordt 
gehangen. Tijdens de afsluiting van het 
vredesfeest worden alle ballonnen opgelaten. 
Wie weet welke mensen dan allemaal een 
fantastische vredeswens te lezen krijgen.

Vredesdansfeest in jongerencentrum Staddijk

Jongerencentrum Staddijk is een laagdrempelige voorziening voor jongeren uit Nijmegen 
en omstreken in de leeftijd van 16-26 jaar. Vanuit het principe ‘voor en door jongeren’ 
organiseren we verschillende activiteiten. Jongeren ontmoeten elkaar in de gezellige 
kroeg en het prachtige theehuis, ontwikkelen hun talenten op diverse culturele vlakken, 
lopen stage, doen vrijwilligerswerk en organiseren zelf events in projectgroepen in 
o.a. de muziekstromingen Rock/Metal, Hiphop en Dance. 

Op 24 september begint het ‘Vredesdansfeest’, dat hier in Staddijk een dubstepfeest zal 
zijn (het heet BLURGH!), de eerste editie van een reeks dubstepfeesten in JC Staddijk. 
De voetjes van de vloer vanaf 21 uur! Toegang alleen vanaf 16 jaar.

Het theehuis van Staddijk is vier avonden in de week open van zondag t/m woensdag. 
Jongeren draaien deze avonden zelfstandig en vermaken zich met o.a. gezelschapsspelen, 
voetbal kijken, roken van de waterpijp en het drinken van Marokkaanse thee. Kom er 
eens kijken, maak kennis met de bijzondere sfeer en de jongeren in de ontmoetings-
ruimte en geniet van een heerlijk kopje thee. 

Toelichting bij de optredens 

Colourful City Koor (CCK)

Heimwee, liefde en troost klinkt door in de liederen. Het koor zingt, 
beweegt, ontroert, danst en raakt onze harten. Ons koor bestaat uit 
ongeveer 80 leden, samengesteld uit alle lagen van de Nijmeegse 
bevolking. Het zingt onder leiding van de dirigent en violist Johnny
 Rahaket, liederen van de meest uiteenlopende plekken op de wereld, 
van Oezbekistan tot de Molukken, van Jemen tot Alabama. De grote 
kracht van het CCK is de onbevangen manier waarop het ensemble
 met zijn repertoire omgaat. Dit leidt tot een manier van zingen die 
‘het publiek recht in het hart raakt’(Herman van Veen over het koor). 
Het CCK acteert op grote en kleine podia in binnen- en buitenland, soms met een 
avondvullend programma. Daarnaast is het koor op straat of ook in bejaardentehuizen 
te vinden. Kijk op onze website www.colourfulcitykoor.com, op Facebook en Twitter.

Twee workshops yoga en meditatie

De eerste workshop wordt gedaan door Janneke Slavenburg van Het Apostolisch 
Genootschap. Zij geeft aan dat yoga en meditatie helpen om de VREDE in jezelf 
te vinden. We doen samen oefeningen die je ook makkelijk thuis kunt toepassen. 

De tweede workshop wordt gegeven door Fenneke Lust en Ine Albers van de 
boeddhistische gemeenschap Jewel Heart. Deze is speciaal bestemd voor jongeren 
tussen 12 en 21 jaar. Daarbij beginnen en eindigen we de sessie met een energizer. 
We willen de deelnemers eerst laten kennismaken met lichamelijke ontspannings-
oefeningen in de vorm van yoga. Daarna gaan we over tot een begeleide meditatie. 
Hierin worden eerst instructies gegevens voor een juiste zithouding, van waaruit we 
dan onze aandacht richten op onze adem als ankerpunt. Doel is om te komen tot een 
moment van waarnemen van wat is, vanuit een ontspannen houding. 

Diapresentatie ‘kleding en identiteit’ 

Wat zegt kleding over de mens? Welke identiteit ontlenen we eraan? En in hoeverre 
dienen wij ons aan te passen aan onze omgeving? Fotograaf Henk Braam laat op licht 
komische wijze zien hoe kleding een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. 
Met een beamer presentatie wordt getoond hoe verschillende culturen zich kleden 
om uiting te geven aan hun identeit. 

Wie nieuwsgierig is naar het werk van Henk Braam kan een kijkje nemen op zijn 
website www.henkbraam.com/blog
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Toelichting bij de optredens

Joodse verhalen

Rob Cassuto gaat een paar chassidische verhalen vertellen die ontstaan zijn in het 
arme joodse Oost-Europa, dat sinds de Holocaust niet meer bestaat. Op het programma 
staan ieder geval ‘Hoger dan de hemel’ en ‘Adam waar ben je?’ 

Rob is lid van de Liberaaljoodse Gemeente Gelderland. Hij is hevig 
geïnteresseerd geraakt in allerlei aspecten van het rijke joodse 
gedachtegoed, waar – onder veel meer – de chassidische verhalen 
met hun mystieke inslag en wijze lering deel van uitmaken. Meer 
verhalen zijn te lezen op zijn website www.casboek.nl. Zijn andere 
website www.robcassuto.com bevat korte en langere stukken over 
de joodse religie en over zijn familiegeschiedenis. 

Dansworkshop van Ndaku Afrika

Ndaku Afrika betekent Afrikaans Huis. In dit huis nodigen Claude Mukwaba en de 
zijnen iedereen uit om binnen te komen en de gastvrijheid van Afrika te beleven. 
Eet, dans en trommel met ons mee; we leveren kook-, dans- en dejembe workshops. 
Ook geven we swingende optredens waarbij iedereen, inclusief de band en dansers, 
zich laat opzwepen door de ritmische muziek, begeleid met traditioneel gezang. 
Laat je meevoeren op de drum van Afrika. Leer soepel je heupen te draaien op de 
vrolijke muziek uit Afrika. Je bent van harte welkom!

Gevarieerde pianomuziek

Pianospel door Gertjan Eldering: een korte improvisatie op de melodie van een bekende 
Tibetaanse mantra: Om Mani Padme Hum. De improvisatie gaat geleidelijk over in een 
eigen stuk Momentum, oorspronkelijk geschreven voor een korte dansfilm waarin een 
ontmoeting tussen twee vreemden centraal staat. Tenslotte speelt Gertjan Mad Rush 
van Philip Glass. Deze compositie is geschreven naar aanleiding van het eerste bezoek 
van de Dalai Lama in New York. Gert Jan Eldering schrijft, naast vrij werk, ook voor 
beeld en andere media voor Musica Nova: www.musicanova.nl. Kijk ook op Twitter. 

Nijmeegs strijkkwartet ‘Le Duc’

Het strijkkwartet ‘Le Duc’ met Charles Hamburger, cello, speelt mooie 
muziek, afgewisseld met teksten uit de diverse wereldgodsdiensten 
over vrede. Daarbij worden ook beelden over vrede geprojecteerd.

Vredesinitiatieven

Stichting Gast

Stichting GAST helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. Het gaat om mensen 
die zijn uitgeprocedeerd, maar – om wat voor reden ook – (nog) niet terug kunnen naar 
hun land van herkomst. Mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning, 
maar desondanks door de Nederlandse overheid in de steek worden gelaten. Stichting 
Gast ondersteunt hen met onderdak, voedsel, kleding, maatschappelijke en juridische 
bijstand. Stichting GAST is een particuliere stichting en krijgt geen subsidie. 
De stichting is aangewezen op donaties en de inzet van vrijwilligers. 
Adres: Tweede Walstraat 19, 6511 LN Nijmegen, Tel: 024-3294250
info@stichtinggast.nl, www.stichtinggast.nl

Stichting Wereldvredesvlam Nijmegen

De Stichting WereldVredesVlam Nijmegen zet zich in om het permanente 
WereldVredesVlam monument op de Titushof in Nijmegen brandend te houden, 
te onderhouden en het verhaal van vrede verder te vertellen. Dit doet zij samen met 
het Titus Brandsma Memorial en de World Peace Flame Foundation. Wij geloven dat 
iedereen vrede kan ervaren en verspreiden.
Steek een kaars aan terwijl je aan vrede denkt. Denk aan vrede als je naar een kaars 
kijkt. Hoe meer mensen hieraan meedoen, hoe beter. Vrede verspreidt zich als je je 
ermee bezig houdt. Vecht niet tegen oorlog, maar laat je leiden door vrede.
www.wereldvredesvlamnijmegen.org

IKV PAX CHRISTI

IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. 
Samen met mensen in conflictgebieden werken wij aan een vreedzame en democratische 
samenleving. Hierbij betrekken wij mensen in Nederland, die zich net als IKV Pax Christi 
willen inzetten voor duurzame politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. 
IKV Pax Christi bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu!
IKV Pax Christi werkt onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een 
achterban van betrokken individuen, maatschappelijke organisaties en kerken. IKV Pax 
Christi werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma’s vanuit één 
organisatie met één Raad van Toezicht en één directie. Het IKV bestuur en de Pax 
Christi Ledenraad bewaken de missie en identiteit, dragen bij aan visieontwikkeling 
en toetsen op hoofdlijnen het beleid van IKV Pax Christi.
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Vredesinitiatieven

World Peace is Possible

Door de gedachte ‘World Peace is Possible’ wereldwijd te verspreiden beoogt deze 
stichting de wereldvrede dichterbij te brengen. Doordat we steeds meer verbonden 
raken met elkaar in deze steeds kleiner wordende wereld liggen er nu zelfs enorme 
kansen op een wereld zonder oorlog. En naarmate meer mensen dat zo gaan zien en 
daarnaar gaan handelen kan de wereldvrede gerealiseerd worden. 
World Peace is Possible draagt de overtuiging uit dat wereldvrede mogelijk is uit door 
het logo wereldwijd te verspreiden en daarmee de mensheid op de mogelijkheid van 
wereldvrede te wijzen en initiatieven te bevorderen om de wereldvrede te realiseren. 
Donaties graag op 9033 van Stichting World Peace is Possible te Utrecht. 

Ieder1gelijk

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bent u getuige geweest of wordt u 
wellicht beschuldigd van discriminatie? Bij Ieder1Gelijk, het Bureau Gelijke Behandeling 
Gelderland-Zuid, kunt u een melding maken of een klacht indienen. Een vaste contact-
persoon ondersteunt u dan bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem. U kunt 
ook bij ons terecht met vragen over discriminatie en ongelijke behandeling en het voor-
komen en bestrijden daarvan. Discriminatie? Meld het! Dat kan telefonisch (024) 324 04 00, 
per e-mail (meldpunt@ieder1gelijk.nl) of via onze website www.ieder1gelijk.nl 
Twitter: @ieder1gelijk
Website: www.ieder1gelijk.nl

Amnesty International

Amnesty International zet zich in voor de duizenden slachtoffers van bijv. vervolging, 
discriminatie en marteling. Amnesty is hèt goede doel voor de mensenrechten. Om 
onafhankelijk te blijven neemt Amnesty voor de uitvoering van onderzoek en acties 
tegen mensenrechtenschendingen geen giften aan van overheden. Daarom zijn wij in 
ons werk afhankelijk van donaties van particulieren en anderen. U kunt nu meehelpen 
de mensenrechten wereldwijd te beschermen door lid te worden van Amnesty en een 
donatie te geven. Kijk op www.amnesty.nl

Vredesinitiatieven 

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Zuid & Oost Gelderland begeleidt vluchtelingen en andere groepen 
migranten bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan in Nederland. Ook dragen wij 
er zorg voor dat asielzoekers een zorgvuldige asielprocedure kunnen doorlopen en hun 
rechten en plichten leren kennen en gebruiken. Verder zet Vluchtelingenwerk zich in 
om het begrip en contact tussen haar cliënten en de autochtone Nederlandse bevolking 
te vergroten. De taken van Vluchtelingenwerk zijn onder te verdelen in maatschap-
pelijke begeleiding, juridische ondersteuning, traject-begeleiding, ondersteuning bij 
integratie en belangenbehartiging. 
Bezoek onze Droomland expositie in de kerk en kijk ook op: www.vzog.nl

COS Gelderland

COS Gelderland staat voor verbinding van mens en organisatie met de wereld. 
COS adviseert, ondersteunt en verbindt uiteenlopende doelgroepen rondom 
maatschappelijke thema’s met een internationale dimensie. COS is partner en 
kennisnetwerk in een veranderende wereld. Onze focus ligt daarbij op:
- Mondiale samenleving: internationale samenwerking en uitwisseling
- Kleurrijke samenleving: diversiteit en integratie
- Duurzame samenleving: duurzaam ondernemen, duurzame leefstijlen. 

We richten onze activiteiten op overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, 
belangenorganisaties en instellingen. 
www.cosgelderland.nl, info@cosgelderland.nl, 024 - 3233018 

Party For Peace!

Party For Peace staat voor gratis toegankelijke benefietfeesten, waar allerlei artiesten 
hun kunsten kunnen tonen en waarbij alle vrijwillige bijdragen naar een goed doel gaan. 
Deze goede doelen kunnen variëren van relatief kleine initiatieven zoals een school in 
Zuid Sudan, Stichting GAST en Bona Baana, tot grote organisaties zoals Amnesty en Artsen 
Zonder Grenzen. Inmiddels hebben op deze manier honderden artiesten opgetreden en 
hebben duizenden mensen feestgevierd voor tientallen goede doelen. Bij de Party For 
Peace-stand van kun je meer informatie vinden en kun je T-shirts en boekjes kopen van 
en voor allerlei goede doelen die in het verleden gesteund zijn door Party For Peace. 
Websites: www.partyforpeace.nl, www.healthyriddims.hyves.nl

Groep Nijmegen


