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 Vredesvrienden en vriendinnen 
 

Fijn jullie weer te spreken na lange tijd. Wat is er gebeurd met het 
Vredestapijt?  
 
Veel positiefs is gebeurd rondom het Vredes Groeitapijt t.b.v. War 
Child. Enorm veel mensen deden mee en vervolgden de reis en de 
groei van het Vredestapijt! Dat wonderen bestaan weten vele 
vrienden van de stichting zeker. Want de vooraf gemaakte lijst met 
wensen voor de reis van het Vredestapijt is tot de laatste wens 
uitgekomen! Het werd gerealiseerd zonder een cent opzak. Dit 
alles is alleen door hartekracht tot stand gekomen. In deze 
nieuwsbrief vragen wij aandacht voor de laatste ontwikkelingen. 
  

Er is sinds 2011 heel hard gewerkt want het Vredestapijt is omgetoverd in Vredeswandkleden. Dit is 
een enorme klus geweest, we maken niet voor niets een hele diepe buiging voor Margriet Sweering! 
Zoals iedereen weet, hangt 1 door hun zelf uitgekozen deel op het kantoor van War Child. Mark Vogt 
de toenmalige directeur van War Child heeft dit in 2011 in de Westerkerk gedurende een viering voor 
War Child in ontvangst genomen. En een deel is toen ook verkocht aan de firma Ernst & Young, voor 
2.500 euro. Natuurlijk heeft Margriet een deel geschonken gekregen voor al haar Vredeswerk. 
 

Wens Vredespaleis mocht uitkomen!  
 

• Veertig Vredes Wandkleden verblijven vier dagen in het Vredespaleis. 

• Eén deel, uitgekozen door de Carnegie Stichting, wordt officieel geschonken. 
 

Eind april start er een Vredesconferentie in het Vredespaleis.  
Bijna 100 jaar geleden kwamen meer dan 1000 vrouwen uit 12 landen bijeen in Den Haag om te 
protesteren tegen de Eerste Wereldoorlog en voorwaarden te formuleren voor een duurzame vrede. 
Uit deze unieke conferentie, waarvan Aletta Jacobs 1 van de organisatoren was, is de Women’s 
International League for Peace and Freedom (WILPF) ontstaan. Wederom in Den Haag wil WILPF 
eind april 2015 haar 100-jarig bestaan feestelijk vieren met een internationaal congres in het 

Vredespaleis (alleen toegankelijk voor WILPF- afdelingen) en 
waar een borstbeeld van Aletta Jacobs wordt onthuld. Daarna is 
er een publieksconferentie. (Bovenstaande tekst werd 
overgenomen van de website van de WILPF).  
 

Gedurende vier dagen van deze conferentie op het 
Vredespaleis is ons gevraagd om 40 Vredes Wandkleden te 
tonen. Zij zullen te zien zijn in de conferentiezaal en in de 
wandelgang. Deze 40 (van de 101) worden random gekozen 
want allen zijn de moeite waard om gezien te worden!  



Meer over de conferentie lees je via de link: http://www.nap1325.nl/assets/WILPF-100jaar-27-tm-29-
april-20151.pdf  
 
 
Geschreven door Samantha de Blaauw 
 
Op 22 april 2015 werd een deel van het Vredestapijt Van Stichting Zonneglossis officieel overgedragen 
aan de directeur het Vredespaleis, mr. Steven van Hoogstraten. 
Dit gebeurde in aanwezigheid van 150 vrouwelijke deelnemers van de vrouwenbeweging ' De WILPF' 
uit alle delen van de wereld in het Vredespaleis in Den Haag. 
Namens Zonneglossis waren aanwezig Frans Kellner, Lonneke Kersten, Samantha de Blaauw en 
Margriet Sweering. 
Lonneke hield een spontane speech over het vredestapijt voor 150 aanwezigen. Ze wist met haar 
toespraak het publiek te raken. 
Het publiek reageerde in grote getale op haar speech door foto' s te maken van het overhandigde tapijt. 
Lonneke en Margreet werden daarna onthaald met een groot applaus.  
Voordat de overdracht van het Vredestapijt werd gedaan, was er nog een lunch. Twee leden van de 
internationale vrouwenbeweging lieten een tapijt zien met een afbeelding van Aletta Jacobs erop. 
Bijzonder moment was dat de tapijten van Zonneglossis en die van de vrouwenbeweging ' De WILPF' 
samen op een foto kwamen te staan. 
Aan het einde van de middag stelde Lonneke voor om samen met de Zonneglossis deelnemers een 
meditatieve ronde te maken om 'de Vredesvlam' voor het Vredespaleis. Dit project is symbool van het 
verlangen van ieder mens om vrede in zijn leven te vinden. De diepe wens van Mansukh Patel is om zo 
mensen, ongeacht hun geloof, ras of afkomst samen te brengen.  
Symbolisch gezien een prachtige afsluiting van de dag. Dit alles hebben wij samen gevierd met een 
drankje en heerlijke taartjes. 
 

Aanbevelingsbrief 
 
Met deze Nieuwsbrief sturen wij je de aanbevelingsbrief mee voor het vinden van een goed huis 
voor de 100 Vredeswandkleden. Iedereen die aan dit prachtige project heeft bijgedragen draagt deze 
wens met ons. Jij kan ons helpen door deze aanbevelingsbrief naar al je vrienden, relaties en familie 
door te sturen. Het zou super zijn als we het geheel mogen gaan overhandigen met het gevoel van 
Vrede.  
 

 

Extra informatie  
 

• Bent je benieuwd naar foto’s van de VredesWandkleden, kijk dan op www.vredestapijt.org 
Mocht je vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen: Email: info@vredestapijt.org  

• Lonneke Kersten is de initiatiefneemster en oprichtster van de Stichting Zonneglossis. Het 
toeval wil dat zij binnenkort de laatste hand gaat leggen aan haar boek met de titel: Spirituele 
Striptease. Ze hoopt deze aan het einde van dit jaar te gaan uitgeven.  
De wonderen rondom dit multiculturele Vredesproject project heeft zij uitgebreid in een 
hoofdstuk beschreven. Het is een boek waarin delen te lezen zijn uit haar eigen leven, ook deelt 
Lonneke ervaringen uit de spirituele praktijk Zonneglossis. Daarnaast deed zij 10 jaar lang 
grondig onderzoek naar het onbewuste deel van de mens. Hierover zullen verbluffende 
bevindingen te lezen zijn. Mocht jij willen weten wanneer en waar dit boek te verkrijgen zal 
zijn, stuur haar dan een mail met in het onderwerp:  
- BOEK: Spirituele Striptease – en je naam. Dan houdt zij jou ervan op de hoogte. Natuurlijk 
verplicht dit tot niets!  
 

Lieve mensen Vrede bestaat zegt Lonneke, en deze begint achter onze eigen voordeur. Wie de Vrede in 
zichzelf herkent gunt het ieder ander!  www.vredestapijt.org 



 
 
 
 


