Activiteiten-tips voor de Vredesweek:
Organiseer een activiteit voor de vrede in jouw buurt, stad, dorp of gemeente tijdens de Vredesweek
van 17 t/m 25 september 2022. Kijk op vredesweek.nl voor inspiratie, informatie en nog vele andere
activiteiten. Hieronder vind je al wat ideeën die je als groep kan organiseren. Vergeet de activiteit niet
aan te melden op: www.vredesweek.nl/geef-je-activiteit-door.
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Start van de vredesweek: organiseer
een Stiltekring op 17 september
Zaterdag 17 september is de eerste dag van de
Vredesweek. Op die dag willen we om 12.00 uur op
zoveel mogelijk plaatsen in Nederland stilstaan voor
vrede. Met al deze Stiltekringen maken we gezamenlijk
een statement voor vrede in alle conflictgebieden.
Meld je Stiltekring aan en stuur een mailtje naar:
f.keus@paxforpeace.nl

Vredesboodschap voor de Tweede Kamer
Maak je je ook zorgen over de investeringen in defensie
en de wapenindustrie? Stuur een kaartje met een
vredesboodschap naar de Tweede Kamer en roep op om
te investeren in vrede. Kaarten en meer informatie zijn te
vinden op onze website.
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Organiseer een (online) interreligieuze
ontmoeting tussen generaties
Ga in gesprek met verschillende generaties met
verschillende religieuze achtergronden. Samen zijn
we Generatie Vrede. In de webshop vind je een gratis
stappenplan voor interreligieus vieren.

Organiseer een stellingenspel
Bij een stellingenspel leer je elkaar kennen en beter
begrijpen zonder veel gesprekken. Door dit spel met
stellingen over maatschappelijke onderwerpen leer
je ieders standpunt kennen en kweek je onderling
meer begrip.
Voor handleidingen, tips en voorbeelden:
kijk in onze webshop op www.vredesweek.nl

Organiseer een Generatie Vrede-dialoog
Verbinding tussen verschillende generaties is niet vanzelfsprekend. Toch hebben jongeren en ouderen elkaar
veel te vertellen en kunnen ze veel van elkaar leren.
Tijdens een vredesdialoog gaan verschillende generaties
met elkaar in gesprek over vrede. Vrede betekent niet voor
iedereen hetzelfde. Door met elkaar in gesprek te gaan
kom je achter deze verschillende visies en leer je mensen
kennen die je normaal niet zou tegenkomen.

Walk of Peace: verbinding in je buurt
De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede.
Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we,
ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen.
En dat ontmoeting en verbinding het begin kunnen zijn
van een vreedzame en rechtvaardige samenleving.
Zelf een Walk of Peace organiseren is een feest van
ontmoeting. Ook na afloop zijn er unieke kansen op
(nieuwe) samenwerking.
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