
VREDESSYMPOSIUM 
‘INVESTEER IN VREDE’

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort zaal Wandelganger
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag, T +31-70-3469440

MAANDAG 
21 SEPTEMBER 2015



Het openslaan van de krant of het aanzetten van de televisie is tegenwoordig 
al genoeg om te worden geconfronteerd met de meest schrijnende oorlogs-
beelden. Een gewonde vader die zijn eveneens gewonde kindje probeert te 
troosten; een bejaarde vrouw die dakloos is geworden nadat haar huis is ver-
woest. Vaak is er een constante dreiging van geweld. De situatie waarin deze 
mensen verkeren gaat ons zeer aan het hart. Daarom organiseert een aantal 
prominente Nederlandse vredesorganisaties op de Internationale Dag van de 
Vrede in Nieuwspoort een vredessymposium getiteld: ‘Investeer in Vrede’. 

Het vredessymposium bestaat uit twee onderdelen. Er wordt een Vredesman-
ifest gepresenteerd dat gericht is op de politiek. Daarnaast is er specifiek aan-
dacht voor vredesmissies waarin geen wapens worden gebruikt en burgers een 
grote rol spelen. Vredeswerkers uit conflictgebieden vertellen over de succes-
sen en de uitdagingen van hun werk. 

17:15       Informele afsluiting

Dagvoorzitter: amma asante 

Het Vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede” is onze reactie op 
het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie. Met 
het Vredesmanifest onderstrepen we het belang van het voorkomen van oorlogen en 
de oplossing daarvan zonder wapens en doen aanbevelingen hiertoe aan de politiek. 
Wij opperen verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende 
conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is 
geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en 
politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede. Boeiende verhalen 
van vredeswerkers uit conflictgebieden zullen illustreren hoe deze ‘andere aanpak’ 
in zijn werk gaat. Maarten van der Werf van Christian Peacemakers Teams vertelt 
over zijn werk bij de grens van Israël en Palestina. Mieke van Opheusden vertelt over 
haar werk in Guatamala en Stephanie Buljugic vertelt over haar werk in Zuid-Sudan 
en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, de grootste internationale organisatie die 
ongewapende vredesmissies onderneemt. Tot slot is er aandacht voor de dreigende 
burgeroorlog in Burundi, waar Stephanie Mbanzendore ons over vertelt. Zij illustre-
ren allen hoe vreedzame interventie mogelijke verdere escalatie kan voorkomen en 
waarom dat zo belangrijk is. 

Wij kijken uit naar u komst! U kunt zich aanmelden door een mail te 
sturen naar: vredessymposium@gmail.com
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Ontvangst

Start en opening 

Presentatie vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede.” 
door May-May Meijer (Peace SOS i.o.)

Maarten van der Werf vertelt over zijn werk (Christian Peacemakers Teams)
Mieke van Opheusden verteld over haar werk (Peace Brigades International) 

Fearless Rose zingt namens Musicians without Borders; wij gebruiken 
muziek om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en 
de wonden van oorlog te genezen.

Pauze

Stephanie Buljugic vertelt over haar werk (zij was werkzaam voor 
Nonviolent Peaceforce)
Stephanie Mbanzendore vertelt over haar werk (Burundian Women for 
Peace and Development) 

Vragen aan de vredeshelden. Uitreiking decoraties door Geert van 
Rumund, burgemeester van Wageningen, Stad der bevrijding!

DeeLnemenDe vreDesorganisaties: 

Burundi Women for Peace and Development, Eirene Nederland, Christian Peace Makers 
Team, Peace Brigades International, Peace SOS (i.o.), Platform Vrouwen & Duurzame Vrede. 



may-may meijer, 
oPrichter van Peace sos 
(i.o.)
 
May-May Meijer promoveerde op een 
onderzoek naar ‘de effecten van media-
berichtgeving op de reputatie van organ-
isaties’ aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. Daarna is ze werkzaam geweest 
als universitair docent bij de werkgroep 
Filantropie aan de Vrije Universiteit. Daar 
deed ze onder andere onderzoek naar: 
het geefgedrag van bedrijven, de reputatie 
van goede doelen, maatschappelijk verant-
woord ondernemen en onderzoek op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
Vervolgens is ze vijf jaar werkzaam geweest 
in de Public Relations en marketing voor 
een internationaal persbureau dat Iraanse 
vrouwen een stem geeft in de media. May-
May is al langere tijd actief voor de Partij 
van de Arbeid. De laatste jaren voelt ze zich 
geroepen om zich in te zetten voor vrede. 
Hierdoor kwam ze in contact met vrede-
sorganisaties en is ze bezig met de opricht-
ing van Peace SOS. Een van haar passies is 
om de ideeën vanuit de vredesorganisaties 
te verbinden met de politiek.

mieke van oPheUsDen,   
vreDesWerker Peace 
BrigaDes internationaL in 
gUatemaLa.   
 
Mieke heeft ecologie en duurzame land-
bouw gestudeerd in Wageningen. Ze was 
zich aan het voorbereiden op een carrière 
in de mathematische ecologie wanneer 
omstandigheden haar brachten vrijwilliger-
swerk op een zorgboerderij te doen. Hier 
ontdekte zij dat ze niet bedoeld was om te 
programmeren achter een computer en is 
ze overgestapt op duurzame landbouw. Na 
haar studie heeft zij gewerkt aan de ver- 
duurzaming van de melkveehouderij, 
zogenaamde kringlooplandbouw, bij advies-
bureau ETC.  Een tweede passie van Mieke 
is werken voor vrede. Zo kwam ze ter-
echt bij Peace Brigades International. Eerst 
als vrijwilliger in Nederland en van zomer 
2014 tot zomer 2015 in Guatemala.  Als 
vredeswerker in Guatemala werkte zij voor 
de bescherming van lokale mensenrecht-
enverdedigers door middel van bescher-
mende internationale aanwezigheid en ad-
vocacy. Mieke haar doen is om bij te dragen 
aan een meer vreedzame wereld waar we 
onze middelen gebruiken met respect.
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maarten van Der WerF, 
coörDinator cPt- aFDeLing 
nL.   teamLiD van cPt in he-
Bron, PaLestina. 

Na de studie elektrotechniek (communi-
catietechnologie) en een beroep op de wet 
gewetensbezwaren heeft hij voor zeven 
jaar gewerkt in ontwikkelingssamenwerk-
ing in Botswana. Eerst als docent wis- en 
natuurkunde op een middelbare school, 
daarna in pilotprojecten voor kleinschalige 
educatieve en economische projecten. Na 
vele jaren uitvoerend secretaris  van het 
European Mennonite Peace Committee 
werd hij mediator voor buren-/ familie- / 
buurt conflicten/ kerk conflicten  en con-
flicten in kleine bedrijven.  Hij was nauw 
betrokken bij ontwerp en uitvoering van 
“Mediation door Leerlingen” in scholen. 
In 2006 was hij namens de Congolese Raad 
van Kerken  verkiezingswaarnemer in Kin-
shasa, Congo. Thans trainer voor Alterna-
tives to Violence Program en Geweldloze 
Communicatie voor Van der Werf Trainin-
gen VOF. De zoektocht naar de kunst en 
kunde van geweldloze interventie leidde 
tot het zoeken naar alternatieven voor 
geweld in de zeer gemilitariseerde situatie 
in Hebron.

stePhanie BULjUgic, 
nonvioLent PeaceForce 
 
Stephanie Buljugic (40) startte met haar 
werkzaamheden voor Nonviolent Peace-
force in 2007, nadat zij haar studie sociale 
pedagogiek had afgerond in Duitsland. Ze 
werkte drie jaar in Sri Lanka, eerst als veld-
werker voor het Child Protection Project 
en vervolgens als fundraiser en reporter. 
Na uitstapjes bij andere humanitaire organ-
isaties keerde ze in 2012 terug bij Nonvio-
lent Peaceforce als projectmanager van het 
Early Reponse Project in Zuid-Sudan. Ver-
volgens werd zij aangesteld bij UN OCHA 
in Nairobi, Kenia. Tegenwoordig woont 
Stephanie weer in Duitsland en geniet ze 
van haar anderhalf jaar oude dochtertje.  



stéPhanie mBanzenDore, 
aFkomstig Uit BUrUnDi, 
oPrichter van De stich-
ting ‘BUrUnDian Women 
For Peace anD DeveLoP-
ment’ (BWPD), gevestigD in 
rotterDam, neDerLanD. 
 
De organisatie voert sinds 2005 verschil-
lende projecten uit die gericht zijn op het 
herstel van vrede en op verzoening in Bu-
rundi èn voor de Burundezen wonend in 
Nederland. Daarnaast is Stéphanie voor-
zitter van de stichting ‘Multicultural Wom-
en Peacemakers Network’. MWPN is een 
netwerk van vrouwen, afkomstig uit ver-
schillende landen, dat zich inzet voor de 
implementatie van de VN Resolutie 1325, 
die bepleit dat vrouwen worden betrokken 
bij de opbouw van vrede en veiligheid. In 
2004, reisde Stéphanie met een gezelschap 
multiculturele vrouwen naar Burundi met 
de missie om vrouwelijk leiderschap en 
conflict oplossing te bepleiten in Burun-
di. Met succes, er werden stevige banden 
aangeknoopt tussen vrouwen in Burundi en 
de vrouwen uit de Diaspora. Gedurende de 
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afgelopen jaren heeft Stéphanie Mbanzen-
dore verschillende projecten in Burundi 
geïnitieerd en uitgevoerd; zoals workshops 
gericht op herstel van de sociale harmonie 
tussen de Hutu en Tutsi bevolking.

In 2009 kon zij in Kirundo een multifunc-
tioneel centrum laten bouwen. De doel-
stelling is om de betrokkenheid van de 
mensen bij hun directe omgeving te ver-
hogen. Het centrum Amahoro wil een plek 
zijn waar gewerkt wordt aan een duurzame 
vrede door dialogen, workshops, trainingen 
en activiteiten gericht op een blijvende, 
langdurende sociale harmonie.  

Met haar veerkracht, optimisme en haar 
leiderschap heeft Stéphanie Mbanzendore 
een netwerk opgebouwd van actieve vrou-
wen, die zich inzetten voor de vrede in de 
verschillende regio’s van het Grote Meren 
Gebied. Ze heeft in feite haar droom gere-
aliseerd: In haar geboorteland werken aan 
verandering en de toekomstige generatie 
inspireren in haar voetsporen te treden. 

Stéphanie Mbanzendore is lid van het 
‘National Forum for Women in Burundi’, 
waarin zij de vertegenwoordiger is van de 
Diaspora.

mUsicians WithoUt 
BorDers 

“Als er iets in deze wereld moet veranderen, 
dan kan dat alleen met muziek” - Jimi Hendrix

Musicians without Borders organiseert pro-
jecten en ontwikkelt methodes voor verzoe-
ning en traumaverwerking door muziek. Wij 
werken nauw samen met lokale muzikanten 
en organisaties om duurzame projecten op 
te bouwen die aansluiten op de lokale be-
hoeften. Uit succesvolle projecten ontwikkel-
en wij modellen, methodieken en trainingen 
die we aanpassen voor andere regio’s. Onze 
professionele trainers zijn gespecialiseerd 
in het geven van community music-project-
en op plekken waar mensen worstelen met 
trauma’s, angsten en isolement als gevolg van 
oorlog en conflict.

Musicians without Borders’ lange ter-
mijn betrokkenheid geeft onze deelnemers 
de tijd om vaardigheden en talenten te 
ontwikkelen, verdriet en verlies te ver-
werken, en bruggen van verzoening te bou-
wen in samenlevingen die verdeeld  werden 
door recent of lopend conflict.

Musicians without Borders bouwt aan een 
wereldwijd netwerk van musici en muziek-
liefhebbers die ons werk steunen met hun 
tijd, energie, expertise en financiële steun.
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U kunt zich aanmelden door 
een mail te sturen naar: 

vredessymposium@gmail.com


