Menukaart
voor een Coronaproof Vredesweek

Doe mee met de PAX
College Tour
weinig tijd I online I lezingen
Bezoek een van onze
interessante online lezingen
tijdens de Vredesweek van
19 t/m 27 september. Meer
informatie hierover volgt via
www.vredesweek.nl.

Stem op de PAX Duif!

Hang de poster voor je
raam
weinig tijd I fysiek I poster

Een leuke en snelle manier
om aandacht te vragen in je
wijk voor de Vredesweek is
om de poster zichtbaar voor
je raam te hangen. Bestel of
download hem gratis via
onze webshop.

Maak de Vredesweek
zichtbaar in je buurt

weinig tijd I verkiezing
Welk vredesinitiatief verdient
jouw stem? Binnenkort kan je
stemmen via
www.vredesweek.nl.

gemiddelde tijd I fysiek I
zichtbaarheid
Hang vredesvlaggen op in je
dorp/stad. Of vouw
vredesduifjes en hang deze
overal op in de buurt met een
vredesboodschap erbij.
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Organiseer een
creatieve wedstrijd voor
kinderen

Exposeer in een lege
winkelruimte

gemiddelde tijd I fysiek I
kinderen

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 Vredesweek-posters. Overleg
met de winkeliersvereniging of
eigenaars van het pand over de
mogelijkheden om dit (kosteloos) te
doen.

Organiseer een creatieve
wedstrijd in samenwerking
met middelbare scholen. Laat
de kinderen een
verhaal/gedicht schrijven of
een kunstwerk maken over
vrede.

weinig tijd I fysiek I tentoonstellen

Maak samen een Tapijt
voor Vrede
veel tijd I fysiek I kunst
Verzamel gekleurde
voorwerpen (zoals deksels en
dopjes) en maak hiermee een
kunstwerk in de buitenlucht.
Zie dit filmpje en lees meer
op deze website

Vraag een kunstenaar het
thema te verbeelden
veel tijd I fysiek I foto’s
Vraag een kunstenaar om een
digitale fotoserie te maken over het
thema verbinding en exposeer deze
in een bibliotheek of in een kerk.
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Interview anderen over
vrede
veel tijd I online I interviews

Organiseer een online
Dialoog Vrede verbindt
verschil
veel tijd I online I dialoog
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. In
samenwerking met Utrecht in
Dialoog heeft PAX een
handleiding beschikbaar
gesteld over hoe je zo’n
vredesdialoog goed tot
uitvoering kan brengen.

Organiseer een (online)
interreligieuze
ontmoeting

Neem interviews af over hoe
vrede verbindt en hoe je kunt
omgaan met verschillen. In de
vorm van tekst,
geluidsopnames, video’s.
Publiceer ze in lokale media of
plaats het op je eigen website
of Facebook.

gemiddelde tijd I online I
religieus
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.

Walk of Peace:
verbinding in je buurt
veel tijd I fysiek I wandeling
Op onze website vind je veel
Coronaproof alternatieven voor
een Walk of Peace
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Recepten voor vrede;
De verschillende
smaken van
‘Lutjebroek’

Sponsoractiviteit

gemiddelde tijd I online I
koken

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.
Bekijk onze collectefolder
voor meer inspiratie.

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.

gemiddelde tijd I fysiek I
sponsoring

Vrede-verbindtverschillen
videoketting
gemiddelde tijd I online I
video’s
Iedereen maakt zelf een
opname met een
vredesboodschap/wens en
stuurt deze door naar een of
twee anderen (naar mensen
die ‘verschillen’: andere
cultuur/geloof/leeftijd/seksuel
e geaardheid...) met de
uitnodiging om ook een
filmpje te maken, enzovoort.
Deelnemers posten dit op
Facebook of Instagram met
de #Vredeverbindtverschil.
Eventueel kunnen deze
filmpjes samengevoegd
worden tot een grote video,
welke op lokale media kan
worden uitgezonden.
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4 minuten in elkaars
ogen kijken

Schatgraverstocht of
Speurtocht

Organiseer je eigen lokale
vredes-held-verkiezing

veel tijd I fysiek I diepgang

veel tijd I fysiek I kinderen

gemiddelde tijd I online I
verkiezing

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.

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.

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
First They Killed My
Father

Why We Hate

Wit is ook een kleur

documentaire serie I haat

documentaire I racisme

Hoe komt het dat we soms
andere mensen ‘haten’?
Evolutionair antropoloog
Brian Hare probeert hier in
zijn documentaire achter te
komen door het pestgedrag
van de mens te bestuderen.

In haar bekende documentaire
‘Wit is ook een kleur’ bekijkt
Sunny Bergman waarom blanke
mensen zich zo beledigd voelen
wanneer het over racisme en
witte privileges gaat.

film I oorlog
Deze film laat het
waargebeurde verhaal van de
vijfjarige Loung Ung en haar
familie zien hoe ze tijdens de
Cambodjaanse burgeroorlog
vluchten voor de Rode
Khmer. Deze echte
tranentrekker is op Netflix te
bekijken.

Flavours of Iraq
mini-serie I Irak
Deze mini-serie schetst letterlijk
en figuurlijk een beeld over de
ervaringen van de IrakeesFranse Feurat Alani. Als
negenjarige bezoekt hij in 1989
Irak waar hij te maken krijgt met
Saddam Hussein’s tirannie. De
serie is geheel op YouTube te
vinden. Aflevering 1 kan je hier
bekijken.

Empire Interactive

Tip!

documentaire I kolonialisme

Organiseer een buitenbioscoop,
waar mensen in hun auto of op
afstand gezamenlijk kunnen
komen kijken naar een film of
documentaire over vrede.
Voor meer kijktips kan je mailen
naar
vredesweek@paxforpeace.nl

Deze documentaire behandelt
de Nederlandse diaspora in onder
andere Brazilië, Sri Lanka en
Indonesië. Het effect dat het
kolonialisme vandaag de dag nog
steeds in de wereld heeft zullen
zeker je ogen openen.

Kijk voor meer downloads en andere materialen op
onze website.
Hier vind je ook een opsomming van een aantal
activiteiten die in eerdere jaren georganiseerd zijn.
Door hier en daar wat aanpassingen te maken, zijn
vele van deze activiteiten ook Coronaproof te
realiseren.

