Menukaart
voor een Coronaproof Vredesweek

Doe mee met de PAX
College Tour
1 uur I online
Bezoek een van onze
interessante gastcolleges
voorafgaand aan de
Vredesweek van 18 t/m 26
september. Meer informatie
hierover via
www.vredesweek.nl.

Hang de poster voor je
raam

Doe mee met de
dialoogworkshop

10 minuten I offline

2,5 uur I online

Bestel de Vredesweekposters
via onze webshop en hang
ze zichtbaar voor je raam. Zo
weten al je buren dat de
Vredesweek eraan komt!

Doe mee met de
dialoogworkshop die
georganiseerd wordt op 23
juni. Aanmelden kan via
vredesweek@paxforpeace.nl

Walk of Peace: verbinding in je buurt

Buitenbios

Paar dagen I offline

Paar uur | offline

In onze webshop vind je een uitgebreide
handleiding waarmee we je op weg met jullie eigen
Walk of Peace.

Organiseer een buitenbioscoop,
waar mensen in hun auto of op
afstand gezamenlijk kunnen
komen kijken naar een film of
documentaire over vrede.

© Gabriela Hengeveld

Organiseer een
creatieve wedstrijd voor
kinderen

Exposeer in een lege
winkelruimte

Paar uur I offline

In bijna iedere stad zijn er wel lege
winkelruimtes te vinden die je goed kan
gebruiken voor andere doeleinden.
Bijvoorbeeld voor een tentoonstelling
over vrede, kunstwerken of voor iets
kleiners zoals Vredesweekposters.
Overleg met de winkeliersvereniging of
eigenaars van het pand over de
mogelijkheden om dit (kosteloos) te
doen.

Organiseer samen met
basisscholen in jullie buurt
een verhalen-/gedichten- of
tekenwedstrijd over vrede. De
inzendingen kunnen
gebundeld of tentoongesteld
worden in bijvoorbeeld het
gemeentehuis.

Paar uur | offline

Tip van Ambassade van Vrede
Vlaardingen

Maak samen een Tapijt
voor Vrede
Paar uur I offline
Verzamel gekleurde
voorwerpen (zoals deksels en
dopjes) en maak hiermee een
vredeskunstwerk in de
buitenlucht. Zie dit filmpje en
lees meer op deze website

Vraag een kunstenaar het
thema te verbeelden
Paar uur I offline
Vraag een kunstenaar om een
digitale fotoserie te maken over het
thema ‘inclusief samenleven’ en
exposeer deze in een bibliotheek of
in een kerk.

© Lize Kraan

Organiseer een (online)
Dialoog
Paar uur I online of offline
Wat vrede voor jou betekent,
betekent het niet voor de
ander. In een vredesdialoog
kom je achter deze
verschillende visies en leer je
mensen kennen die je normaal
niet zou tegenkomen. Utrecht
in Dialoog heeft speciaal voor
de Vredesweek een
handleiding beschikbaar
gesteld over hoe je zo’n
vredesdialoog kan organiseren
en begeleiden. Tip: meld je aan
voor de dialoogworkshop op 23
juni via
vredesweek@paxvoorvrede.nl

Organiseer een (online)
interreligieuze
ontmoeting

Interview anderen over
vrede

Paar uur I online of offline

Paar dagen I offline en online

Kijk op onze webshop voor
een gratis stappenplan
interreligieus vieren.
Met een klein aantal
personen op voldoende
afstand kan toch een
ontmoeting gerealiseerd
worden. Mogelijk kan via een
livestream een groter publiek
bereikt worden.

Ga in gesprek met
verschillende mensen uit jullie
buurt en vraag hen hoe zij inof uitsluitingg hebben ervaren
in hun eigen leven. Deze
geschreven of gefimde
interviews kunnen
gepubliceerd worden op eigen
sociale media en/of via lokale
media.

© Lize Kraan

Recepten voor vrede;
De verschillende
smaken van
‘Lutjebroek’
Paar uur I online

Laat mensen hun eigen
recepten inzenden en vraag
ze wat dit recept zo speciaal
maakt voor hen. Bundel deze
tot een (online) receptenboek
waar iedereen van kan
genieten. Voor vrede is
namelijk liefde nodig en deze
gaat, zoals het bekende
gezegde, door de maag.

Sponsoractiviteit

Inclusief samenleven videoketting

Paar dagen I offlne

Paar uur I online

Organiseer een
sponsoractiviteit voor een
PAX. PAX werkt samen met
betrokken burgers en partners
aan de bescherming van
burgers tegen oorlogsgeweld,
aan het beëindigen van
gewapend geweld en het
opbouwen van rechtvaardige
vrede. PAX besteedt haar
inkomsten dus daar waar deze
het beste bijdragen aan vrede.

Iedereen maakt zelf een opname met een
vredesboodschap/wens en stuurt deze door naar één
of twee anderen met de uitnodiging om ook een
filmpje te maken en te vertellen wat inclusieve
samenleving betekent voor diegene. Deelnemers
posten dit op Facebook of Instagram met de
#InclusiefSamenleven. Eventueel kunnen deze
filmpjes samengevoegd worden tot een grote video,
die gedeeld kan worden via sociale media.

Organiseer een Verhalenavond
Paar uur I fysiek of online
Tip van AvV Enschede!
Organiseer een verhalenavond gekoppeld aan
het thema van de Vredesweek. Tijdens de
verhalenavond kunnen mensen hun ervaringen
met in- en uitsluiting delen. Het is leuk om alle
verhalen uiteindelijk samen te bundelen.

© Lize Kraan

Schatgraverstocht of
Speurtocht
4 minuten in elkaars
ogen kijken
Paar uur I offline
Elkaar in de ogen aankijken
kan angstwekkend en
confronterend zijn, maar als
mensen elkaar minutenlang
aankijken ontstaat er vaak iets
moois. Dit hebben Amnesty
International en de
kunstenares Marina
Abramovich wel bewezen.
Mensen gaan elkaar zien als
wat ze zijn, namelijk ‘mensen’.
Bekijk hoe Amnesty
International dit gedaan heeft
hier. Dit kan jij ook
organiseren. Zet twee stoelen
in een park en nodig
onbekenden uit om elkaar in
de ogen te kijken.

Paar uur | offline

Organiseer een
schatgraverstocht of
speurtocht langs
verschillende plekken in jouw
dorp of stad (moskee, kerk,
tempel, historische plekken
etc.). Deze activiteit is vooral
leuk voor kinderen.

Organiseer een
tentoonstelling met
kindertekeningen
Paar uur I offline

Tip van AvV Amersfoort!
Het is leuk om in
samenwerking met
basisscholen een
tentoonstelling te
organiseren met
kindertekeningen. Centraal
staat de vraag: “Wat doe jij
voor vrede in jouw buurt?”

Organiseer je eigen lokale
vredes-held-verkiezing
Paar uur | offline
Zijn er mensen in jouw buurt die
zich veel bezighouden met het
verspreiden van vrede in jouw
dorp/stad of elders? Zet deze
mensen dan in de schijnwerpers
en organiseer een vredesheld
verkiezing. Promoot deze
verkiezing in een nieuwsbrief of
zorg voor een artikel in jullie
lokale krant, waarin
verschillende mensen
geïnterviewd zijn. Geef een
Vredesduifje cadeau als teken
van waardering (te bestellen à 1
Euro per stuk plus
verzendkosten via
vredesweek@paxforpeace.nl)

Kijktips

An Occurrence at
Arvene
shortfilm I racisme
Deze shortfilm gaat over een
man die een bezoek brengt
aan een leeg huis. Al snel
wordt duidelijk dat het
alledaags niet zonder gevaar
is, als je zwart bent. Het gaat
over discriminatie en de
gevolgen van stereotypering.
Klik hier om de shortfilm gratis
bekijken.

Echoes of IS we share the scars

Exit

documentaire I migratie en vluchtelingen

Film I migratie en vluchtelingen

Deze web documentaire bestaat uit twaalf
aangrijpende verhalen. Het zijn twaalf
portretten van verschillende mensen die te
maken hebben gehad met IS. In het
dertiende portret komen verschillende
mensen van eerdere portretten samen.
Hierin komt naar voren hoe je ondanks
meningsverschillen met respect met elkaar
in dialoog kan gaan. Klik hier voor de
documentaire.

Dit is een Nederlandse speelfilm over
de harde realiteit van het uitzetbeleid.
Amadou is nog maar een kind als hij
vlucht naar Nederland. Hij brengt jaren
door in een asielzoekerscentrum,
wachtend op een uitspraak over zijn
asielaanvraag. Hij leert ondertussen de
taal en gaat naar school waar hij bezig
is met het halen van zijn diploma.
Echter, voordat Amadou zijn diploma
kan behalen wordt hij teruggestuurd.
Klik hier om de speelfilm gratis te
bekijken.

.

Layla M.
Film | cultuur en religie

I am not your negro
Documentaire | racisme
Deze documentaire vertelt de
geschiedenis van racisme in de
Verenigde Staten. Zowel de
burgerrechtenbeweging van de jaren
zestig als de huidige #BlackLivesMatter
beweging komen aan bod. Klik hier om
de documentaire te bekijken.

Layla M. gaat over een geboren en
getogen jonge Amsterdamse vrouw. Ze
heeft het in de huidige verdeelde
samenleving soms moeilijk om de
toekomst voor haar te zien. Ze voelt zich
Nederlands, maar ook Marokkaans en is
op zoek naar haar identiteit. Klik hier om
de film te bekijken.

Ik alleen in de klas
Documentaire | racisme
In Ik alleen in de klas gaat regisseur Karin
Junger samen met haar familie de
confrontatie aan met het racisme dat zij
ervaren in hun dagelijks leven. In deze
documentaire wordt zichtbaar hoe subtiele
en minder subtiele vormen van racisme
invloed hebben op het leven van jonge
Nederlanders. Klik hier om de documentaire
te bekijken.

Kijk voor meer downloads en
andere materialen op onze
www.vredesweek.nl

Veel succes en plezier gewenst!

