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Maakt uw bedrijf  
vandaag  hèt verschil 

voor de kinderen  
van morgen? 

 
Verkoop    

Vredestapijt  
 



Wist u dat het Vredestapijt hon-
derd meter lang is?  
 
Elk kleed is  ± 1.20 x 1.50 meter.  
Het is een betekenisvol en een 
uniek sieraad aan elke wand.  
 
Maakt u een wereld van verschil 
in het leven van oorlogskinderen 
door de aankoop van dit Vredes-
tapijt voor War Child? 
 
Neem dan nu contact op met    
Vredes Stichting Zonneglossis! 

Astrid Engels voor War Child 

Een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit!
Toch zijn miljoenen kinderen slachtoffer van 
oorlogsgeweld, misbruik en verwaarlozing. 
War Child helpt deze kinderen hun zelfver-
trouwen terug te winnen, zich te uiten, vro-
lijk te zijn, contact te maken met anderen, 
zodat hun innerlijke oorlog kan ophouden 
wen ze weer kunnen spelen, dromen, lachen, 
groeien als een normaal kind en opgroeien 
tot wie ze willen zijn, sterke volwassenen 
zonder geweld, in vrede. 
 
‘Het vredestapijt is het voorbeeld van hoe 
iedereen een steentje kan bijdragen aan vre-
de. Het is zo bijzonder om te zien dat dit ta-
pijt in de afgelopen jaren is gegroeid. Hier zit 
meer dan honderd meter aan creativiteit, ge-
drevenheid en vredesgedachten in. Ieders op 
zijn of haar eigen manier.  
 
Allemaal met hetzelfde doel: vrede voor ieder-
een. En dat past erg goed bij de missie van 
War Child. Geweldig dat jullie ons daarbij 
helpen!’   
 
Judith Bouwman, Actiecoördinator War 
Child. 

 Stichting Zonneglossis 

‘Voortbordurend op het idee dat 
alles met elkaar verbonden is, dus 
ook alle mensen, voelen zij een 
natuurlijke verantwoordelijkheid 
voor elkaar.‘ 
 
Vanuit deze gedachte is het Vre-
destapijt ontstaan.  Tenslotte wil 
iedereen vrede, nietwaar? Hoe 
mooi zou het zijn als elk mens 
zich hierover uitspreekt en dit 
vastlegt op een stukje doek. 
 
Inmiddels heeft het tapijt sinds 
2007 jong en oud bijeengebracht. 
Meer dan 2000 mensen waaron-
der kunstenaars hebben aan dit 
project meegewerkt! 
 
Door het tapijt te kopen kunt u 
bijdragen aan het werk van War 
Child en dus aan een stukje vrede 
in de wereld. 
 
Van de opbrengst gaat 25% naar 
non-profit Stichting Zonneglossis 
voor toekomstige projecten. 


