GEZOCHT
Een definitief huis voor het Vredestapijt
VAN 100 METER VREDESTAPIJT
NAAR 100 VREDES WANDKLEDEN
Een enthousiast team van vrijwilligers heeft zich van 2007-2014 ingezet voor Vrede en
Vrijheid door het creëren van een schitterend Vredestapijt. Ze riepen zoveel mogelijk
kinderen, scholen en volwassenen op, om hun Vredesboodschap op een stukje stof te
zetten. Ook deden er ruim 200 kunstenaars mee door het schenken van hun bijdrage.
Vele multiculturele bijeenkomsten voor Vrede hebben plaatsgevonden in de afgelopen
jaren, waar het mensen via het Vredestapijt met elkaar verbonden heeft.
Wij van War Child vinden het fantastisch dat de Stichting Zonneglossis op deze manier
Vrede en Vrijheid bij velen onder de aandacht brengt. War Child ondersteund dit
initiatief met promotiemateriaal, tips en voorlichting.
Nu is het moment aangekomen om de (getaxeerde) Vredes Wandkeden te gaan verkopen
of te veilen ten bate van War Child. Hierdoor zou War Child nog veel meer
oorlogskinderen kunnen gaan helpen. Het zou helemaal fantastisch zijn als de Vredes
Wandkleden op een plek komen te hangen waar ze gezien worden. De Wandkleden
spreken, van hart tot hart en voor ieder mens in de wereld de Vredeswens uit.
Kinderen en oorlog gaan niet samen! En toch gebeurt het. Elke dag weer opnieuw.
Wereldwijd zijn miljoenen kinderen slachtoffer van oorlogsgeweld. Soms wordt hun
familie voor hun ogen gedood. Kinderen worden vaak aan extreem geweld blootgesteld
en kunnen ernstig verstoord raken in hun ontwikkeling.
War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor kinderen in oorlogsgebieden.
Wij richten ons op de psychosociale ontwikkeling van kinderen zodat zij de kans krijgen
op te groeien tot gezonde volwassenen. Creativiteit, sport en onderwijs staan in onze
aanpak centraal. Met dans, muziek, theater en sport leren kinderen hun emoties uiten
en hun oorlogservaringen verwerken. Met deze activiteiten brengen we ook mensen
samen die bijvoorbeeld tijdens de oorlog tegenover elkaar zijn komen te staan.
Samen gaan we voor hun Vrede, in elk mens en dit begint in elk afzonderlijk kind!
Wij van War Child en iedereen van Zonneglossis hopen stilletjes op uw steun!
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