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Vanaf heden is NEAG opgegaan 
in EIRENE NL. Wij zijn heel 
blij met deze versterking en 
hopen dat we samen nog meer 
kunnen doen om de wereld 
mooier te maken. In dit artikel 
geeft Pim van den Bosch een 
overzicht van de activiteiten en 
uitgangspunten van het NEAG.

De naam van onze organisatie, 
Nederlands Expertisecentrum 
Alternatieven voor Geweld, geeft precies 
aan waar wij voor staan. Wij werken aan 
het vergroten van de vaardigheden van 
mensen om geweldloos met conflicten 
op te gaan.
Conflicten kom je overal tegen: thuis, 
op straat en in de buurt, op school 
en op het werk, in het verkeer, het 
uitgaansleven en op het sportveld. 
Wij willen actief bevorderen dat 
mensen hiermee geweldloos omgaan 
of ze onderling oplossen. Dat doen we 
bijvoorbeeld door het organiseren van 
vaardigheidstrainingen, vooral gericht op 
jongeren.
Ook als het gaat het om gewelddadige 
confrontaties in zogenaamde 
conflictgebieden, is er vaak ruimte voor 
een bijdrage van buitenaf om bij te 
dragen aan een geweldloze oplossing. 
Niet door het sturen van gewapende 
soldaten, maar door de inzet van 
geweldloze burgervredewerkers.

Het NEAG is een groep gedreven mensen 
die geloven in geweldloosheid als de 
weg om kleine en grote conflicten op te 
lossen. Opgericht in 2001 zetten we ons al 
twaalf jaar in voor het bevorderen van de 
vaardigheden van mensen in Nederland op 
het gebied van geweldloze conflicthantering. 
Daarnaast zijn we de voortzetting van de 
Stichting Burgervredeteams Nederland. 
Die ontstond in de jaren 90 naar aanleiding 
van de gewelddadigheden in voormalig 
Joegoslavië.

Ons uitgangspunt is dat conflicten horen 
bij het leven van alledag. Waar het op 
aankomt, is te voorkomen dat ze op een 
gewelddadige manier worden uitgevochten. 
Hiervoor bestaan verschillende methoden 
en het NEAG wil eraan werken, dat iedereen 
daartoe in staat is. Dat vraagt om inzicht in 
de aard van het conflict en om voldoende 
vaardigheden om ze tegemoet te treden.

Onze werkzaamheden bestrijken een breed 
terrein en zijn onder te verdelen in de twee 
hoofdgroepen Geweldloze conflicthantering 
en Civiele vredesmissies.

Geweldloze conflicthantering
De werkzaamheden rond geweldloze 
conflicthantering bestaan uit het organiseren 
van workshops en trainingen, het 
onderhouden van het Europese netwerk en 
de activiteiten met het platform Vrouwen 
voor duurzame vrede.

Trainingen
Het NEAG organiseert geregeld trainingen 
en workshops, vaak in samenwerking met 
de organisatie Diversity Joy. Veel van deze 
trainingen zijn gebaseerd op het Alternatives 
to Violence programma, dat in de jaren 
70 door de Quakers werd ontwikkeld in 
Amerikaanse gevangenissen. Het is daarna 
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in veel landen met succes toegepast voor andere 
doelgroepen. NEAG en Diversity Joy organiseerden met 
steun van de EU al een aantal malen workshops, waaraan 
werd deelgenomen door jongeren uit Cyprus, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Noorwegen, 
Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije.

Van eind februari tot november 2012 organiseerde 
het NEAG samen met Diversity Joy in het 
asielzoekerscentrum Utrecht een training ‘Mandele 
University’. Deze training is een vervolg op de eerdere 
trainingen voor jongeren uit diverse Europese landen. 
Tijdens de laatste daarvan in december 2011, kregen de 
deelnemers de opdracht zelf een workshop te geven aan 
leeftijdgenoten op het ROC of in het AZC in Utrecht. 
Veel cursisten noemden deze training als een keerpunt 
in hun leven. Vanwege dit succes is besloten om een 
langduriger training van 10 middagen te verzorgen voor 
jonge asielzoekers. De training is mogelijk geworden 
dankzij financiële bijdragen van de Haëlla Stichting, de 
Quakers in Den Haag en natuurlijk het NEAG (zie www.
diversityjoy.nl).

Van 6 tot 12 december 2012 heeft Diversity Joy 
een internationale groep jongeren in Nederland een 
week getraind in een Mandela University Workshop, 
Learning and facilitating nonviolent community building 
competences. Deze workshop werd gefinancierd uit het 
Grundtvig programma van het Europese Platform. 

Europese netwerk
Het NEAG maakt deel uit van het European Network 
for Civil Peace Services (EN.CPS). De deelnemende 
organisaties bundelen hierin hun krachten op 
Europees niveau om zo krachtiger te kunnen ijveren 
voor geweldloze interventie in conflicten. De 
samenwerking bestaat uit informatie-uitwisseling, 
politieke lobby en bewustwordingscampagnes naast 
trainingen en gezamenlijke projecten gericht op het 
uitzenden van gekwalificeerde burgervredewerkers 
naar conflictgebieden. Daar ondersteunen zij 
maatschappelijke organisaties op het terrein van 
dialoog, vredesopbouw en verzoeningsprocessen. Op 
deze manier draagt EN.CPS bij aan het bewerkstelligen 
van een cultuur van vrede, van dialoog tussen 
conflictpartijen, van democratisering en respect voor 
de mensenrechten. EN.CPS neemt deel aan de lobby 
voor dit werk bij de EU in Brussel als lid van EPLO, het 
European Peace Liaison Office. Binnen EPLO is NEAG 
lid van de werkgroep Gender, Peace and Security.
 
Vrouwen en Duurzame Vrede
NEAG Alternatieven voor Geweld is een van de 
initiatiefnemers van het platform Vrouwen voor 
Duurzame Vrede. Dit platform is opgericht door een 
groot aantal maatschappelijke organisaties hun werk te 
coördineren en daarmee een krachtiger stem te kunnen 

laten horen. In dit kader is o.m. sinds het jaar 2001 
gelobbyd voor de totstandkoming van een Nationaal 
Actieplan 1325, conform VN-resolutie 1325. Met het 
eerste NAP 1325 (2007 – 2011) geeft Nederland 
invulling aan Resolutie 1325, die in het jaar 2000 door 
de VN-Veiligheidsraad werd aangenomen om vrouwen 
een gelijkwaardige plaats te geven bij het herstel van 
vrede en wederopbouw van gebroken gemeenschappen. 
Het Nederlandse NAP 1325 is een in de wereld unieke 
samenwerkingsvorm tussen overheid, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstituten op het terrein van de 
positie van vrouwen in gewapende conflicten. Met het 
tweede NAP 1325 (2012 – 2015) werken zij samen 
om meer bekendheid te geven aan problemen van 
vrouwen in conflictgebieden en aan het bevorderen van 
het leiderschap van vrouwen in Afghanistan, Burundi, 
Colombia, Congo, Soedan en Zuid-Soedan, het Midden-
Oosten en Noord-Afrika.

Civiele vredesmissies 
Op tal van plaatsen in de wereld worden gewapende 
conflicten uitgevochten. Conflicten waarbij mensen 
gedwongen zijn voortdurend in angst te leven. 
Conflicten ook waarbij velen van huis en haard 
worden verdreven. Conflicten die een rampzalige 
uitwerking hebben op de economie en op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een land.
Niet iedereen is bereid dat geweld lijdzaam te 
ondergaan. Velen kiezen ervoor zich daar met 
geweldloze middelen actief tegen te verzetten. 
Door zich te organiseren in vrouwenorganisaties of 
vakbonden, door juridische acties te voeren, door via 
onafhankelijke media bekendheid te geven aan wat er 
gaande is.

De mensen die dat doen, lopen grote risico’s. 
Daarom doen veel organisaties een beroep op 
burgervredewerkers om hen te ondersteunen en te 
beschermen. Dat zijn vrijwilligers die na een gedegen 
opleiding een tijdlang in een conflictgebied wonen en 
daar lokale activisten trainen en begeleiden. Indien 
nodig dienen zij klachten in over geweldsmisbruik of 
vragen zij daarvoor de aandacht van de media. Het werk 
van NEAG voor Civiele vredesmissies bestaat uit het 
ondersteunen van Nonviolent Peaceforce en lobby in 
Nederland en Europa.

Nonviolent Peaceforce
Een belangrijk onderdeel van ons werk is het 
internationale burgervredeswerk. NEAG is de 
Nederlandse lidorganisatie van Nonviolent Peaceforce 
(NP). Deze organisatie vierde in 2012 zijn tienjarig 
bestaan. In die tijd werden verschillende missies 
uitgevoerd in Sri Lanka, op de Filippijnen en in Soedan. 
Als NEAG leveren we onder meer een bijdrage aan het 
werven en trainen van vredeswerkers. En we lobbyen in 
Den Haag en Brussel voor meer overheidssteun voor 
door ongewapende burgers uitgevoerde vredesmissies. 
Met succes, want de inmiddels beëindigde missie in Sri 
Lanka werd mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de Nederlandse ambassade.

Lobby in Nederland
Het NEAG vindt dat de Nederlandse overheid veel 
meer steun zou moeten verlenen aan lokale en 
internationale niet-gouvernementele organisaties die 
zich richten op het geweldloze burgervredeswerk 
in conflictgebieden, zoals waarneming, begeleiding 
van mensenrechtenverdedigers en het faciliteren van 
stille diplomatie. Samen met EIRENE Nederland en 
Peace Brigades International dringen we er bij de 
politieke partijen op aan dat zij zich sterk maken voor 
het versterken van de civiele rol op het gebied van 
crisispreventie, vredesopbouw en bescherming van 
mensenrechten. 

Vervolg voorpagina...
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De drie organisaties willen dat Nederland in navolging 
van Duitsland een programma ontwikkelt om getrainde, 
ongewapende burgers uit te zenden in het kader van 
een burgervrededienst ter ondersteuning van vrede- en 
verzoeningsprocessen. Al bijna vijftien jaar financiert 
de Duitse overheid de ‘Zivile Friedensdienst’ met een 
budget van enkele tientallen miljoenen euro’s. Het gaat 
om een samenwerkingsverband van het Ministerie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, 
ontwikkeling- en vredesorganisaties, waaronder EIRENE 
International.

Lobby in Europa
Het NEAG maakt zich sterk voor een rol van de 
Europese Unie als ongewapende vredesmacht in 
conflictgebieden. Zo kan ook Europa bijdragen aan 
wat de Verenigde Naties noemt de ‘responsibility 
to protect’. We werken daar vooral aan via EPLO 
(European Peacebuilding Liaison Office) in Brussel. EPLO 
is een lobbyorgaan van een groot aantal internationale 
vredesorganisaties, waaronder Oxfam International, Pax 
Christi International en International Alert. Ook het 
European Network for Civil Peace Services ( zie ook 
Geweldloze conflicthantering) maakt deel uit van EPLO.

Regelmatig voert het NEAG samen met Europese 
partnerorganisaties lobbycampagnes uit. Een voorbeeld 
is de campagne ‘Europe, Vote for Peace!’ uit 2009. Deze 
was gericht op de opbouw van een Directoraat voor 
Vredesopbouw bij de Europese Commissie en een 
versterkte dialoog met ‘civil society’ over concrete 
samenwerking. Een ander doel was de totstandkoming 
van een Europees programma voor civiele 
vredesdiensten, waardoor gecertificeerde organisaties in 
staat worden gesteld om professionele vredeswerkers 
en vredesteams te werven, te trainen en uit te zenden 
naar conflictgebieden. In Duitsland bestaat al jarenlang 
zo’n programma met een budget van enkele tientallen 
miljoenen euro’s. Een week later stemde het Europees 
Parlement over een amendement van de Groenen 
om een Departement voor Vredesopbouw te vormen 
binnen de European External Action Service. Het 
voorstel kwam echter helaas vijf stemmen tekort.

Nieuw Actieplan voor Vrouwen in Conflictgebieden
Op maandag 11 december 2011 ondertekenden drie 
ministeries, 31 maatschappelijke organisaties en vier 
kennisinstituten het Nederlands Actieplan voor Vrouwen 
in Conflictgebieden 2012 - 2015 (NAP II). Hiermee 
bevestigden de ondertekenaars dat ze willen blijven 
werken aan de bescherming en versterking van de rol 
van deze vrouwen en aan het oplossen van conflicten 
zonder geweld. Een van de ondertekenaars was NEAG-
voorzitter Ted Strop-von Meijenfeldt, tevens voorzitter 
van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede. Zij 

benadrukte vooral het unieke karakter van het actieplan 
als een gezamenlijk plan van overheid en maatschappelijk 
middenveld. Dat vraagt ook bij de uitvoering om een 
goede samenwerking en daar ligt volgens Ted een grote 
uitdaging. 

Stichting NEAG stopt, het werk gaat door!
Na 12 intensieve jaren heeft het bestuur van NEAG 
Alternatieven voor Geweld besloten de organisatie in 
de huidige vorm te beëindigen. Per 1 januari 2013 is 
de huur van ons vertrouwde kantoor bij de Quakers 
in Amsterdam opgezegd en zijn we gaan inwonen bij 
EIRENE Nederland in Utrecht. Het trainingswerk binnen 
de activiteiten voor Geweldloze conflicthantering is met 
de Mandela University Workshop in feite over gegaan 
naar Diversity Joy. 

Het bestuur van de stichting NEAG is er vast 
van overtuigd dat juist in deze tijd van grote 
onverschilligheid hard moet worden gewerkt aan het 
realiseren van ons gedachtegoed. Daarom is voor de 
civiele vredesmissies samenwerking gezocht met EIRENE 
Nederland. Vanuit EIRENE willen we in samenwerking 
met andere partijen met name de Nederlandse en 
Europese lobby gaan versterken. Daardoor kan ook 
meer inhoud worden gegeven aan het lidmaatschap van 
NP EN.CPS en EPLO. Onder het motto “Op weg naar 
NP.NL” is binnen EIRENE NL een stuurgroep gevormd 
die hier binnen een half jaar verder vorm aan gaat geven.
Marijke Haffmans ondersteunt de trainingswerkzaam-
heden van Diversity Joy en verzorgt tot nu toe ook 
de contacten met EN.CPS en NP. Ted Strop-von Me-
ijenfeldt is vertegenwoordigd in het platform Vrouwen 
en Duurzame Vrede en houdt zich ook bezig met het 
Actieplan voor Vrouwen in Conflictgebieden. Ted wordt 
de voorzitter van de stuurgroep “Op weg naar NP.NL”. 
Om de overgang van NEAG naar EIRENE soepel te laten 
verlopen zal Pim van den Bosch voorlopig het bestuur 
van EIRENE NL behulpzaam zijn. Jan Schaake is zowel lid 
van het bestuur van NEAG als van EIRENE , maar helaas 
nog ziek.

Pim van den Bosch

Nederlands Expertisecentrum 
Alternatieven voor Geweld (NEAG)

Postadres:   Postbus 1528, 3500 BM Utrecht
Telefoon:    030 271 43 76
E-mail:      info.neag@gmail.com 
www:  neag.nl
KvK:  34172672
Bank:  9350113



Het nieuwe jaar heeft zich van de winterse kant laten 
zien. Wat een sneeuw en kou hebben we gehad. Maar 
gelukkig ligt het achter ons en kondigt het eerste 
groen zich alweer aan. De eerste maanden hebben 
wij flink gewerkt aan de integratie van NEAG. Wat 
zijn wij blij dat deze organisatie zich aangesloten 
heeft bij ons. Het is een versterking en een impuls 
voor het burgervredeswerk en de lobby voor een 
rechtvaardigere en vredevollere wereld. 

Door dit samengaan en weer nieuwe mensen voelen 
we allemaal dat de energie gaat stromen en we ook 
op dit specifieke vlak van ons werk stappen kunnen 
gaan maken. Ook wil ik de mensen, die tot nu 
donateur van NEAG waren en meegekomen zijn naar 
onze vereniging van harte welkom heten. Eenieder 
die zich actief in wil zetten en mee wil denken en 
doen in een van de werk- of projectgroepen is van 
harte uitgenodigd om zich bij mij te melden. U leest 
elders in de nieuwsbrief een bijdrage van Pim van den 
Bosch over de activiteiten van NEAG. Pim schuift aan 
in ons bestuur en versterkt daarmee de kracht op 
dit thema nog extra. Ook Ted Strop-von Meyenfeldt 
is actief vanuit NEAG en bemenst op dit moment 
nog allerlei posities namens NEAG in forums die zich 
bezighouden met lobby en ontwikkeling. 

Onze Jan Schaake is nog steeds uitgeschakeld door 
een burn-out en wij wensen hem een spoedig herstel 
toe. Wij missen zijn wervelende energie en creatieve 
inspiratie op dit moment en hopen dat hij sterker dan 
tevoren weer terug zal keren in ons midden.

Harry Schram schrijft in deze nieuwsbrief hoe hij 
een legaat heeft geregeld en roept mensen op zijn 
voorbeeld te volgen. Hoe dat werkt leest u in zijn 
bijdrage elders in de nieuwsbrief.

De werkgroep 2035 heeft een prachtige stand 
ontwikkeld waarmee wij EIRENE NL vol trots 
kunnen presenteren op beurzen en evenementen. 
Eind april vindt de ALV plaats en ik hoop weer een 
aantal leden te ontmoeten op deze altijd inspirerende 
bijeenkomst.

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en 
een mooie lente. 

Paul den Hartog
Voorzitter V
O

O
R

W
O

O
R

D

Van de Voorzitter

Al meerdere malen heb ik in de nieuwsbrief een stukje 
mogen schrijven over de activiteiten van de Werkgroep 
2035. Voor de nieuwe lezers onder ons; de werkgroep 
2035 bestaat uit jonge mensen (tussen de 20 en 35 jaar) 
die zich inzetten voor een sterk en levendig EIRENE in 
het jaar 2035. De jeugd maakt de toekomst, kunnen we 
zeggen.

In de afgelopen twee jaar heeft deze werkgroep veel 
werk verricht; er is een nieuwe website gemaakt, een 
nieuwe, frisse huisstijl ontworpen en een vernieuwde 
nieuwsbrief uitgegeven. Nu is het tijd voor onze volgende 
stap, namelijk het werven van nieuwe vrijwilligers. Zonder 
vrijwilligers lukt het ons namelijk niet om EIRENE groots 
2035 in te laten gaan. 
Onze eerste activiteit op het gebied van 
vrijwilligerswerving was het ontwikkelen van up-to-date 
en herkenbaar materiaal voor een vrijwilligersstand. Zo 
hebben we een vlag laten ontwerpen, een roll-up banner 
laten maken, informatiefolders en flyers gedrukt en hebben 
we verschillende informatieve powerpointpresentaties 
gemaakt.

Wij zijn er in principe klaar voor, maar momenteel 
zijn we nog maar met een klein groepje (momenteel 4 
personen die allemaal ook al andere taken binnen EIRENE 
uitvoeren). Daarom zijn we eigenlijk op zoek naar een 
aantal leuke collega’s die samen met ons naar festivals 

Werkgroep2035

en vrijwilligersdagen zouden 
willen gaan om leden te 
werven en te vertellen wat 
EIRENE allemaal doet in de 
wereld. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om in een 
projectgroep mee te draaien, 
onze social media te beheren, 
het nieuwsbrieventeam te 
versterken, lesprogramma’s 
voor scholen of bedrijven te 
ontwikkelen of je bezig te 
houden met fondsenwerving 
of marketing. Lijkt het je nu 
wat om mee te doen, of ken 
je iemand die dit interessant 
zal vinden, stuur dan een mail 
naar Lianne op info@EIRENE 
-nederland.org. We zien je 
graag komen!

Lianne Belt
Bestuurslid
Voorzitter Werkgroep 2035
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EIRENE is een heel bijzondere organisatie.
Opgericht in 1957 door de Vredeskerken op 
instigatie van de toenmalige secretaris-generaal 
van de Wereldraad van Kerken, dr. Visser ’t Hooft. 
Doopsgezinden en de Brethren, IFOR en de 
Quakers hebben zich er voor ingezet dat vredes- en 
tegelijkertijd ontwikkelingswerk kon worden opgezet. 
Aanvankelijk voor dienstweigeraars, maar nu ook 
voor andere jongeren én ouderen.

Elk jaar zendt EIRENE Internationaal ongeveer 100 
mensen uit naar Afrika, Zuid-Amerika, Oost-Europa, 
Noord-Ierland, Frankrijk, U.S.A. en naar nog tal van 
andere landen.

EIRENE Nederland is nu bezig zich in te zetten voor 
een project in Nicaragua en in Bosnië-Herzegovina. 
En vanaf nu ook voor het Nederlands Alternatief 
voor Geweld (NEAG) dat per 1 Januari deel uitmaakt 
van EIRENE NL. Dat zijn prachtige projecten die ook 
door EIRENE Internationaal gesteund worden. 

Om al dit werk ook in de toekomst te blijven doen is 
niet alleen een taak die ligt bij de werkgroep 2035. Er 
zullen nieuwe projecten worden opgezet en daar is 
geld voor nodig. Dat geld willen we niet alleen vragen 
als giften, maar dat geld kan ook worden geschonken, 
hetzij bij leven, hetzij bij testament.

In 2005 gaf NEAG een verkorte bundel uit, getiteld 
Zij stonden op: perspectieven voor wereldburgers in de 
21ste eeuw. Hierin staan inspirerende verhalen over 
grote vredesactivisten die belangrijke leiders zijn 
geweest in de geschiedenis. Het boekje onderzoekt 
wat de gezamenlijke eigenschappen zijn waarover 
deze mensen beschikten. Welke karaktertrekken 
zorgden ervoor dat zij niet langs de zijlijn bleven 
staan, maar opstonden en hun stem lieten horen? 
Welke stadia van bewustzijn doorliepen zij tijdens 
hun strijd voor vrede en rechtvaardigheid?

De hoofdrolspelers van het boekje zijn onder andere 
Martin Luther King, Jane Addams en Nelson Mandela.

u kunt het boekje bij EIRENE NL 
aanschaffen voor €5,-. 

Mail of bel daarvoor naar ons kantoor:
info@EIRENE -nederland.org of 030-2714376.

Bundel “Zij stonden op” te koop bij EIRENE NL

Geachte leden,
Ik roep u op om EIRENE in uw testament te 
gedenken. Dat hoeven geen grote bedragen te zijn. 
Als alle leden dit zouden doen en zij zouden allen 
een bedrage van minimaal € 1000,00 nalaten, dan kan 
EIRENE NL prachtig werk verrichten voor hen die 
snakken naar vrede.

Ik heb dit zelf ook vastgelegd.  
Dat kan bij notariële akte, maar het kan ook door 
uzelf worden beschreven.

EIRENE NL heeft een goede relatie met Notaris 
Noordman in Twello en als u wilt kunt u de notariële 
acte door hem laten verzorgen. Hij regelt ook de 
acte van schenkingen voor EIRENE NL en haar leden/
donateurs. Voor hulp hierbij kunt u zich richten tot 
onze secretaris, Henny van der Ree. Hij begeleidt u 
in het proces om dit op een eenvoudige manier te 
regelen. U bereikt Henny via het kantoor.

Uw bijdrage is van groot belang voor ons werk 
waaraan ik meer dan 20 jaar heb mogen meewerken.

Harry Schram, 

Oud-voorzitter EIRENE NL    
Oud-voorzitter EIRENE Internationaal.



Pinksterconferentie 2013: 
Voedsel en Vrede

De Pinksterconferentie van dit jaar vindt plaats in 
Solingen, in de buurt van Düsseldorf. Het thema is 
“Voedsel en Vrede”.  Voor EIRENE zijn dit belangrijke 
werkgebieden, vooral in Latijns-Amerika en Afrika, 
waar veel van de projecten om een van deze thema’s 
draaien. Tijdens de Pinksterconferentie zullen mensen 
uit het veld vertellen wat hun ervaringen zijn met 
deze thema’s.

Wereldwijd wordt er genoeg voedsel geproduceerd 
om iedereen te voeden. Toch is er een grote 
ongelijkheid in hoe het verdeeld wordt: op het 
zuidelijk halfrond lijden vele mensen honger en sterft 
elke vijf seconden een kind onder de tien jaar als 
gevolg van ondervoeding. Tegelijkertijd wordt er op 
het noordelijk halfrond heel veel voedsel verspild, 
in Nederland belandt ieder jaar maar liefst 50 kilo 
voedsel per persoon in de prullenbak.

Kunnen wij hier verandering in brengen door onze 
omgang met voedsel te veranderen? In hoeverre is 

INFO:
De Pinksterbijeenkomst begint op zaterdag 18 mei om 17.00 uur en wordt op 2e Pinksterdag 20 mei met een 
lunch afgesloten. Een overnachting van vrijdag op zaterdag met maaltijdvoorziening is mogelijk. Doorgaans 
logeert u in een kamer met meerdere bedden. Er staat een beperkt aantal een- of tweepersoonskamers ter 
beschikking. Voor zover mogelijk houden wij rekening met uw wensen, vermeld die daarom bij uw aanmelding. 
De onkostenbijdrage omvat logies, beddenlinnen en vegetarische maaltijden bij een volledig verblijf. 

Volwassenen          € 95,- 
Jongeren in opleiding        bed € 45,-
          tent € 30,-
Kinderen tot 12 jaar         € 25,-
Kinderen tot 3 jaar gratis
Toeslag eenpersoonskamer        € 30,-
Toeslag tweepersoonskamer        € 20,-

De prijzen zijn niet kostendekkend. Daarom kijken wij uit naar sponsoren. Sponsorbedragen maken het voor 
ons mogelijk in individuele gevallen kortingen te geven.

Graag aanmelden vóór 1 mei.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u zich wenden tot:
EIRENE -Nederland | Postbus 1528 | 3500 BM Utrecht | Tel: 030-2714376 | Mail: info@EIRENE -nederland.org 

ons consumeergedrag debet aan de voedselcrisis? 
Hoe kunnen wij onszelf bewuster en duurzamer 
voeden? De Nederlandse kok en activist Wam Kat zal 
hierover zijn licht laten schijnen, maar het blijft niet 
bij theorie! Op zondag gaan we gezamenlijk koken 
en zullen we zien dat gezond en duurzaam eten heel 
lekker is.

Tijdens de Pinksterconferentie nemen we ook 
afscheid van Harry Schram, die zijn werk voor de 
Council beëindigt. Daarnaast is er natuurlijk veel 
ruimte voor gezellig samenzijn, muziek, dansen en 
spelletjes.

EIRENE nodigt alle belangstellenden, leden, 
voormalige vrijwilligers, sponsoren en ieder, die zich 
met EIRENE verbonden voelt heel hartelijk uit samen 
met de familie naar Solingen te komen!

Een programma en routebeschrijving ontvangt u 
zodra u zich heeft aangemeld.
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In de afgelopen maanden zijn er 2 belangrijke internationale data geweest. Op 12 februari was het Wereld Radio 
Dag, een speciale dag die aandacht vraagt voor het belang van de radio als medium, vooral in ontwikkelingslanden. 
En op 8 maart was het Internationale Vrouwendag, waarbij vrouwenrechten centraal staan.

Pinksterconferentie 2013

De jaarlijkse Pinksterconferentie van EIRENE  wordt dit 

jaar gehouden in Solingen van 18-20 mei (zie artikel). 

Wij nodigen u allen dan ook van harte uit om bij de 

Pinksterconferentie aanwezig te zijn.

U kunt zich tot 1 mei aanmelden bij het kantoor van 

EIRENE Nederland. 

Internationale Vrouwendag

Zoals ieder jaar was het op 8 maart weer Internationale 
Vrouwendag. Het thema van dit jaar was geweld tegen 
vrouwen. Over de hele wereld zijn activiteiten gehouden 
om deze dag te vieren, van theater, zang en dans tot 
demonstraties, workshops en lezingen.
 
Internationale Vrouwendag is ontstaan in het begin 
van de 20e eeuw. De eerste officiële Internationale 
Vrouwendag werd gevierd in 1911. De oorsprong lag in 
de vrouwenbeweging die betere arbeidsomstandigheden 
en kiesrecht voor vrouwen eiste. In 1978 erkenden de 
VN Internationale Vrouwendag. 

In veel landen krijgen vrouwen op 8 maart kleine 
cadeautjes van kinderen of andere familieleden. 
Internationale Vrouwendag is zelfs een officiële feestdag 
in de volgende landen: China, Armenië, Rusland, 
Azerbeidzjan, Belarus, Bulgarije, Kazachstan, Kirgizië, 
Macedonië, Moldavië, Mongolië, Tadzjikistan, Oekraïne, 
Oezbekistan en Vietnam.

Liseth Meijer
Redacteur nieuwsbrief

Wereld Radio Dag

Wereld Radio Dag is ingesteld door de Verenigde Naties 
(Unesco) om aandacht te vragen voor de radio en om 
netwerken tussen radiomakers te versterken. Omdat 
radio relatief goedkoop is en een redelijk eenvoudige 
technologie is, bereikt het heel veel mensen wereldwijd: 
zo’n 95% van de wereldbevolking heeft toegang tot 
radio, die ook op afgelegen plekken kan worden 
beluisterd. Juist voor achtergestelde en kwetsbare 
groepen kan radio van levensbelang zijn, bijvoorbeeld 
analfabeten, gehandicapten, vrouwen, jongeren en arme 
mensen. Tegelijkertijd is radio een goed medium om het 
publieke debat aan te gaan, ook voor lager opgeleide 
mensen. Radio kan ook een grote rol spelen bij de 
communicatie en hulpverlening bij rampen, vooral in 
afgelegen gebieden.

Radio vormt voor de Unesco een belangrijk instrument 
in het bereiken van haar eigen doelstellingen op 
het gebied van het ontwikkelen en bevorderen van 
de communicatie tussen volkeren, de wederzijdse 
verstandhouding en de vrije meningsuiting. 
Ook EIRENE werkt aan projecten die de radio 
en journalistiek versterken, vooral in Afrika. In de 
nieuwsbrief van september 2012 was daar een 
reportage over te lezen in onze nieuwsbrief.

Wereld Radio Dag & 
Internationale Vrouwendag
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Algemene Ledenvergadering 2013

De Algemene Ledenvergadering van EIRENE NL vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 27 april in Utrecht. 

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging per post.

18-20 mei 201327 april 2013
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Colofon

Website:    eirene-nederland.org
Facebook:  facebook.com/EireneNL
Twitter:     @EireneNL
You Tube:   youtube.com/user/EireneNL

Vanuit een principe van actieve geweldloosheid ondersteunt 
EIRENE op het noordelijk en zuidelijk halfrond initiatieven, die 
zich voor geweldloze conflictoplossing en een duurzame en 
rechtvaardige ontwikkeling inzetten. 

EIRENE Nederland is onderdeel van EIRENE Internationaal.

 EIRENE -nederland.org


