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VREDESKOERIER
SAMEN TEGEN DE OORLOG
Vredesbewegingen in vergadering bijeen
Grote opkomst, groot mozaiek
Op 2 juni organiseerde vredesbewe-
ging PAIS voor alle vredesbewegingen 
in Nederland een themabijeenkomst 
in het gebouw Emma in Utrecht. 
Daarin kwamen mogelijkheden voor 
onderlinge samenwerking aan de orde. 
Aanleiding was de verdwijning van 
People Building Peace en de verdwij-
ning van andere koepels. De organisa-
ties werden opgeroepen om samen te
gaan praten.
In totaal waren vijfendertig organisaties 
aanwezig, maar overzichtelijk was dit 
veld niet en evenmin compleet. Bij No 
Nukes, een overlegkoepel waarin af-
spraken worden gemaakt over de be-
strijding van kernwapens, werken ook
vredesgroepen samen, maar de plan-
nen die daar worden gesmeed waren 
in dit veld nauwelijks herkenbaar. In 
Utrecht was er dus geen stem van 
Campagne tegen de Wapenhandel of 
het Hiroshimacomité. Wel konden we 
een vertegenwoordiger van Occupy 
begroeten, die plannen had om Occu-
py mee te laten doen aan de verkie-
zingen als campagne tegen politieke 
machtsstrijd.

Een veelvoud aan voorstellen
In de bijeenkomst waren in ieder geval 
alle verenigingen vertegenwoordigd die 
betrokken waren bij de samenwerking 
in de Vereniging Vredesmedia, 
uitgever van het Vredesmagazine en 

Vredesnieuws, de beheerder van het 
netwerk dDh, tevens redacteur van 
de Vredessite en de nieuwsdienst 
Omslag. Het was duidelijk dat vooral
experts op het gebied van communica-
tie op het internet contact zochten. 
Samenwerking op media en communi-
catie is nu eenmaal de beste schakel. 
Vanuit België werd een voorbeeld 
gegeven door de presentatie van 
www.dewereldvanmorgen.be, een 
nieuwsdienst die berichten brengt 
die niet door de massamedia worden 
gepubliceerd en waarbij de Belgische 
vredesbewegingen met een een blog 
kunnen aansluiten. 
Daarnaast was ook het gesprek over 
vredeseducatie populair. De groep oals
Vrede leren en de voormalige totaal-
weigeraar Geart Bosma zochten naar 
een landelijk uitwisselingsnetwerk. 
Veel nadruk werd er gelegd op de 
vorming van beschouwelijke groepen 
inzake geweldoosheid, geïnspireerd 
op Gandhi, - misschien een historische 
parallel met de bezinningsgroepen van 
de in 1945 gefusilleerde geweldloze 
anarchist Jo de Haas. Ook hoopt men 
dat er veel plaatselijke gedenkplaatsen 
voor de vrede kunnen komen, zoals er 
nu al een Gandhituin in Rotterdam is 
en een Vredebos in Eindhoven; in dit 
verband kan men ook het Fort van de 
Democratie (Fort Lunet I, Utrecht) en 
het Humanity House in Den Haag van 
de vluchtelingenhulp door het Rode 

Kruis noemen, die ook bij  antioorlogs-
educatie betrokken kunnen worden.

Aan de slag?  Afwachten!  
Dit is een greep uit de presentaties, die 
uiteindelijk tot vijf workshops leidden, 
waarin afspraken werden gemaakt om 
de samenwerking concreet te maken: 
- Communicatie en media, - Mozaiek, 
 een contactstructuur, - Internationale 
samenwerking, - Vredeseducatie. De 
Vredesweek van  21 september werd 
als workshop toegevoegd.
Maar er was tijd tekort. De enige work-
shop die nog in de vergadering verslag 
kon doen was Mozaïek. Het Platform 
Vredescultuur bood aan zijn organisatie 
als een informele koepel om te bouwen. 
Dit bleek een werkzaam voorstel. Jaar-
lijkse themabijeenkomsten als deze zul-
len nu niet meer door PAIS, maar door 
het platform worden georganiseerd 
waaraan alle vredesbewegingen kunnen 
toetreden. De verenigingen kunnen zich 
bij toerbuurt met deze bijeenkomst 
belasten en zelf een thema verzinnen. 
Omdat andere workshops nog verslag 
moeten afleggen, zal dit verhaal 
ongetwijfeld worden vervolgd.
Misschien zijn hun verhalen binnenkort 
in Vredesnieuws of op de Vredessite te 
lezen. 

http://www.dewereldvanmorgen.be
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ZO ZIJN ONZE MANIEREN
“Ik ben buitengewoon trots op de productie van wapens voor de Franse kernmacht, 
een prachtige erfenis van het Gaullisme. Het is voor ons een prioriteit om hiervoor 
de beste producten af te leveren. Het Franse kernwapenarsenaal is bescheiden 
in vergelijking met dat van andere landen en er is goede controle om mogelijke 
proliferatie te voorkomen. De wapens zijn bedoeld om niet gebruikt te worden.”  
Dit stelde de aftredende bestuursvoorzitter van de raad van commissarissen van 
de  EADS, Gallois op kritische vragen van aandeelhouders.  Maar zelfs al blijven 
zij rustig slapen, kernwapens worden wel van belastinggeld betaald en de EADS 
verdient eraan ten koste van andere begrotingsposten die beter zijn voor de sa-
menleving. En kernwapens moeten ook nog een keer worden opgeruimd, willen 
ze na veroudering niet spontaan tot ontploffing overgaan. En dit is dan nog uiterst 
behoedzaam gesteld.
Om deze en andere redenen werd er op 31 mei een demonstratie gehouden voor
de aandeelhoudersvergadering van EADS in Amsterdam. Campagne tegen de 
Wapenhandel had tien aandeelhouders aangemeld voor het bijwonen van de ver-
gadering, zodat zij vragen konden stellen. Daarvan bleken er zes niet te zijn inge-
schreven en die mochten dan ook niet binnen komen. Een aantal vragen konden 
dus niet worden gesteld.  De antwoorden waren onthullend. Naast bovenstaand 
commentaar op de vraag of EADS  bereid was geld in kernwapens te stoppen 
was er ook de mededeling van de EADS geld geeft aan partijkassen van Duitse 
politieke partijen SPD, FDP, CDU en CHU.  Dat zij de nieuwe Libische regering 
helpt met “de wederopbouw van de luchtvloot”.  Ontwijkende antwoorden kwa-
men op vragen als over leveranties van EADS aan Frontex, de leveranties van 
helikopters aan Indonesië, die kunnen worden ingezet ter onderdrukking van de 
bevolking van West Papua . Het beginsel ““Bedrijven moeten er voor moeten zor-
gen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen”, opgenomen in 
het eigen Responsibility & Sustainability report wordt lipopendienst bewezen door te 
verwijzen naar de “geldende exportregels van de producerende landen”, waarover 
Campagne tegen de wapenhandel zijn eigen kritische commentaren heeft. 
Er zal nog veel gedemonstreerd moeten worden.
Meer Zie ook: www.vredessite.nl/nieuws en www.stopwapenhandel.org.

VERGADERING HAAGS
VREDESPLATFORM

Deze vredeskoerier is speciaal bedoeld 
om de vergadering van het Haags Vre-
desplatform (12 juni in het Pandercafé, 
20.00 uur) bij te praten. Op de agenda 
staan een paar punten die dit jaar zeker 
zullen worden afgehandeld. Wij kunnen 
daar beter op voorbereid zijn.
De vragen die aan de orde komen zijn:
* Gaan we meedoen aan het Platform voor 
de vredescultuur, die voortaan de  jaarlijks 
bijeenkomsten organiseert? De afgelopen 
bijeenkomst is slechts gedeeltelijk op de 
voorkant van dit blad beschreven. Omdat 
vijf HVP-ers de bijeenkomst hebben bijge-
woond, krijgen we in de vergadering mis-
schien berichten van andere workshops.
* Hoe komen we aan middelen om de dis-
cussiebijeenkomsten over Iran door te zet-
ten?
* Hoe kunnen we weer samenwerken met 
het Haags Interkerkelijk Vredeswerk en 
hebben we nu een betere gelegenheid voor 
onze tentoonstelling?
* Zullen we de kernbewapening weer op de 
agenda van het Vredesdiner (dit jaar op 26 
oktober) zetten? Een goede spreker, Wil-
bert van der Zeyde, is nu betrokken als on-
derzoeker bij No nukes.
Uiteraard zijn ook andere vragen en ideeën 
welkom.
Tot  dinsdag!
   de secretaris

foto Boyd Boorda , sociamedia.nl

http:/
http:/
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DE KWESTIE IRAN MOET TER 
DISCUSSIE BLIJVEN

Dit jaar wordt Nederland geconfronteerd met de “kwestie Iran”, 
in het bijzonder met de dreiging van diverse landen om met 
militaire middelen een einde te maken aan een vermeende 
dreiging van vervaardiging van atoombommen aldaar. Te 
vrezen is dat een aanval op Iran de aanleiding wordt voor 
een kernramp, een oorlog in het gehele Midden-Oosten, met 
uitzicht op een derde wereldoorlog.
Om de publieke opinie alert te maken voor een dreigende 
wereldbrand in een situatie die te vergelijken is met het 
voorspel van de Eerste Wereldoorlog organiseert het Haags 
Vredesplatform een lezingencyclus. Op 28 april was de 
eerste lezing gehouden, waarvan een bandopname is gelinkt 
met de Vredessite en een kort verslag is opgenomen in 
het Vredesmagazine.. Het was een lezing die een grotere 
opkomst verdiende, want de aanwezigen waren enthousiast 
en er vond een levendige discussie plaats. Sprekers en 
diverse toehoorders zijn ervan overtuigd dat het risico van 
een oorlog – ook met kernbommen – manifest aanwezig is. 
De aanwezigen deden voorstellen om de publieke opinie te 
mobiliseren en dat vraagt natuurlijk om een vervolg. Om zo te 
bereiken dat er in ieder geval in Den Haag toenemend verzet 
komt tegen deze oorlog. 
Helaas ontbreken voor dit noodzakelijke vervolg de financiële 
middelen. Een lezing op 24 juni moest hierdoor worden 
uitgesteld  Om een breed publiek te werven is een zalenaccom-
modatie vereist die centraal gelegen is of goed bereikbaar 
is met het openbaar vervoer en dergelijke zalen worden 
onbetaalbaar. Het Haags Vredesplatform moest eerst subsidie 
vragen voordat het - samen met vluchtelingenorganisatie 
PRIME -  kan doorgaan met deze acties.
Wij hopen echter door te kunnen gaan, Daarom vragen wij 
ook van de lezer eventuele financiële steun. Help ons de 
Nederland te mobiliseren tegen de oorlog.

BERICHT UIT HET BELOOFDE LAND

In de Israëlische gevangenissen zitten 4610 gevangenen, 
waarvsn 527 met een gerechtelijk vonnis. De rest zit “ter 
bescherming van volk en staat” in een of andere vorm van 
administratieve detentie en dat aantal neemt alleen maar 
toe. 
Op 17 april begonnen Palestijnse gevangenen massaal een 
hongerstaking. Op 25 april berichtte men vanuit Ramallah 
dat ongeveer tweeduizend gevangenen voedsel weigerden.  
Hieronder waren 19 gevangenen die “om veiligheidsredenen” 
waren geïsoleerd, een proces dat soms jarenlang kan duren 
en volgens internationale criteria als folter kan worden 
beschouwd.  Van hen zaten er al mensen 10 jaar in isolatie, 
en een eerder slachtoffer, Ahmeidah Kollah, was kort tevoren 
na 12 jaar volslagen eenzaamheid als een dementerend wrak 
op de Palestijnse gemeenschap losgelaten.  Men eiste nu dat 
er een einde kwam aan de isolatie en aan de willekeurige 
verlengingen van de administratieve detentie.
De leiding reageerde door groepen hongerstakers van water 
of zout te beroven, te beboeten of het licht en airco af te 
sluiten.  In de Ramleh-gevangenis werden alle hongerstakers 
in ilsolatiecellen overgeplaatst. Elk bezoek werd geweigerd, 
ook die van advocaten en zeker die van internationale 
waarnemers inzake mensenrechten! De repressie leidde er 
echter toe dat de staking zich alleen maar uitbreidde. Op 15 
mei kwam het bericht dat na bijna een maand hongerstaking 
de eisen van de gevangenen waren ingewilligd. Dat was 
twee dagen voor dat wereldwijd op Hemelvaartsdag voor 
nagenoeg elke Isrraëlische ambassade een vastenactie 
van 24 uur zou worden gehouden door meer dan duizend 
Palestijnen. Tegelijkertijd was opgeroepen voor boycotacties 
tegen G4S, een internationale organisatie leverancier van 
veiligheidsagenten met vestigingen in Nederland, maar ook 
betrokken bij de bewaking van Israëlische gevangenissen 
waar dit soort praktijken plaats vinden. Het hoefde niet meer: 
Op 15 mei kregen de gevangenen een schriftelijk akkoord: 
aan de langdurige isolatie zou een einde worden gemaakt, 
dat familie en advocaten zou bezoeken mogen afleggen, 
zelfs uit de Gazastrook, wat tevoren ondenkbaar was. 
Bij de stakers waren verschillende gevangenen, die al eer-
der in hongerstaking waren gegaan: Thaer Halanleh en Bilal
Diab waren op 17 april al 49 dagen in hongerstaking; Has-
san Safasdi 33 en Omar Abu Shalal 31. Zij eisten dat gevan-
genen in “administratieve detentie” als politieke gevangenen 
werden behandeld, familie mochten zien en advocaten 
mochten spreken. Toen de massastaking was beëindigd  
haddenThael en Diab al 77 dagen hongerstaking erop zit-
ten. Zij zouden worden vrijgelaten. Op 15 mei werd Thael 
opgeroepen voor ondervraging, niet als procedure voor 
zijn vrijlating zoals was afgesproken, maar de zoveelste 
mishandeling en een poging tot dwangvoeding. Men vreest 
dat ze hem rustig zullen laten sterven als de publieke opinie 
zwijgt. En opnieuw komen er van de geheime dienst vonnis-
sen zonder nadere motivering die administratieve detenties 
weer verlengen.  En daarmee werd duidelijk dat de overeen-
komst van de hongerstakers, die eventjes een overwinning 
leek te zijn, door de Iraëlische geheime dienst alleen maar 
wordt gezien als een vodje papier.
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Agenda: permanente acties 
- Iedere eerste zaterdag van de 
maand: Vredeswake op de Stadhuis-
brug te Utrecht - met op ons span-
doekje ‘Vrede zonder wapens’. Org: 
Vredeswakegroep Regio Utrecht. Info: 
Tilly Okhuizen: 030 2615074 (bgg 
Geertje Kuipers: 0345 515293). E-mail: 
geertjek57@hotmail.com.
- Iedere tweede vrijdag van de maand: 
La Paz, open café over het thema ge-
weldloosheid vanaf 20.00 uur.  Org. 
De Gemeenschap. Café Tjing Tjing, 
Cornelis Trooststraat 54-56, Amster-
dam de Pijp. e-mail: amsterdam@deg
emeenschap.info. 
- Vrouwen in het Zwart houden op ze-
ven plaatsen periodieke wakes tegen
de bezetting van Palestina: Amster-
dam, eerste vrijdag, 12.45 uur Spui bij 
het Lieverdje; Groningen, zaterdag om 
de veertien dagen, 13.00 - 14.00 uur, 
verzamelen op de Grote Markt; Haarlem 
eerste zondag van de maand, 14.00 
- 15.00 uur, Grote Markt; Leeuwarden, 
laatste zaterdag van de maand,  13.00 
- 14.00 uur, Nieuwstad bij De Waag; 
Maastricht, laatste donderdag van 
de maand, 18.15 - 19.15 uur, op de 
Markt; Utrecht, laatste zaterdag van de 
maand, 13.00 - 14.00,  Stadhuisbrug 
(Oude gracht). Info: www.vrouweninhe
tzwart.nl. 

Agenda: eenmalige acties
9 jun  - Amersfoort - 12:15-16.00. 
Symposium Kernwapens, dreigend
actueel, De Amershof, Snouckaert-
laan 11. €20,- lunch inbegrepen. Org:
 NVMP, gezondheidszorg- en vredes-
vraagstukken. Info: 030-2722940.
E-mail: office@nvmp.nl 
Web: www.nvmp.org.
12 juni - Den Haag, Vergadering 
Haags Vredesplatform, Pandercafé, 
Binnendoor 21, 20.00 uur.
15 jun  - Amsterdam - 20:00 Lezing 
Zygmunt Bauman: ‘A Natural 
History of Evil’  . Hij werd eind jaren 
‘80 bekend met zijn boek De Moderne 
Tijd en de Holocaust. Voertaal: Engels. 
Verzetsmuseum Plantage Kerklaan 61. 
€ 12,50, met korting E 10,-. Reserveren 
lezingen@verzetsmuseum.org. Org: 
Verzetsmuseum Amsterdam. Info: 020 
620 25 35. 
17 jun  - Amsterdam - 14:30 Solida-
riteitsactie Menselijke solidariteitske-
ten in Amsterdam-West. Voor ver-
draagzaamheid van samenleving naar 
religies en levensbeschouwingen en 
andersom. Start bij Moskee Nour, 
Witte de Withstraat 96. Org: Breed 
samenwerkingsverband. Web
www.nieuwwij.nl.
19 juni - Den Haag. Nederlandse 
presentatie van de Global Peace 

Index in Novotel, Hofweg 5-7, 10.30-
12.00 uur. Info tel. 070-3693846.
30 juni - Den Haag: 
VETERANENDAG
za 14 jul  t/m zo 15 jul  - London (GB) 
conferentie Women Together for 
Liberation voor en door radicale fe-
ministen. ‘Omdat het nodig is de be-
weging weer te her-radicaliseren’.Al-
leen voor vrouwen. rg: RadFem2012. 
Web: www.radfem2012.com.
zo 15 jul t/m do 19 jul  - Winterswijk/ 
Kotten: Wandelweek Is Het Hier Oor-
log? 15 km. per dag als alternatief 
voor de militaire deelname in de 
Vierdaagse. Er wordt vegetarisch 
gekookt.. Diekshoes, Burloseweg 23 
winterswijk/ kotten. ong. € 15 per dag. 
Org: Is Het Hier Oorlog?. Info: Vredes 
Info Centrum 050 - 3133 247. E-mail: 
vredescentrum@hotmail.com.
5 augustus - Amsterdam, Den Haag 
en elders. Hiroshima-herdenking. 
Wakes en petities voor afschaffing 
van kernwapens. In Amsterdam op 
de Anthoniebreesluis, in Den Haag op 
het Plein.

Tentoonstellingen
zo 17 jun  t/m ma 27 aug  - Breda. 
Overzichtstentoonstelling van het 
werk van Cartoonist Len Munnik
30 jaar lang produceerde Munnik 
dagelijks cartoons voor het dagblad 
Trouw. Maar ook Opzij was een 
trouwe opdrachtgever. Lex Munnik is 
een bekend ontwerper van affiches 
voor vredesbewegingen, o.a. het 
Haags Vredesplatform en voor illus-
traties van Vredeskoerier-’t Kan An-

ders en het Vredesmagazine. Grote 
Kerk, Kerkplein 2. Web: 
www.grotekerkbreda.nl.

Permanent Den Haag. Humanity 
House, Prinsegracht 8 2512 GA Den 
Haag: confrontatie met situaties in 
een oorlogsgebied. Word een dagje 
vluchteling…
Mag ook nog eens een keertje vermeld 
worden.

KLEINE KINDEREN WORDEN 
       GROTE SOLDATEN

Van 8 tot 10 juni 2012 vindt in Darm-
stadt een conferentie plaats van War 
Resisters’ International tegen de milita-
risering van de jeugd. In deze conferen-
tie worden resultaten bekend gemaakt 
van onderzoeksprojecten in verschillen-
de landen, waarin op scholen militaire 
training verplicht is, en waarin legerver-
heerlijking aan de orde van de dag is. 
Voor een deel is dat in strijd met de 
rechten van het kind, omdat volgens 
VN-declaraties niemand onder achttien 
jaar gedwongen mag worden tot oorlogs-
handelingen. 
Reeds nu blijkt uit de voorstukken dat 
de resultaten verbijsterend zijn. Je 
kunt militaire trainingen verwachten in 
Venezuela of Israël (zoals aangegeven 
door een Iraëlische dienstweigeraar in 
het komende Vredesmagazine), en in 
Turkije moet ieder schoolkind zingen 
dat het als soldaat geboren is. Maar ze 
zijn er ook in Chili, waar het leger op 
de Mapuche-indianen wordt afgestuurd 
om ze af te slachten, of in Zuid-Afrika, 
waar legeropleiding als “sociale vor-
ming” wordt geprogrammeerd en gepro-
pageerd. 
Schokkende details zijn te vinden in de 
links op de reader van de conferentie, 
die te vinden is op http://wri-irg.org/
militarisationofyouth/DarmstadtReader. 

mailto:office@nvmp.org
http://www.nvmp.org
http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=15&messageID=7505
http://www.radfem2012.com/
mailto:vredescentrum@hotmail.com
http://www.grotekerkbreda.nl/agenda_detail.php?id=1088
http://wri-irg.org/militarisationofyouth/DarmstadtReader
http://wri-irg.org/militarisationofyouth/DarmstadtReader
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OPROEPEN VAN HET 
     HUMANISTSICH VREDESBERAAD

SULAWESI- AKTIE?
    R. Moerland

Nederlandse rol:  een reactie
Desi Bouterse tart het publieke rechtsgevoel door de decem-
bermoorden te bagatelliseren. Terecht komt onze regering 
– door de grondwet verplicht de internationale rechtsorde te 
handhaven – hiertegen in het geweer. Via de EU wordt ge-
poogd Suriname te bewegen tot meer respect voor het recht. 
Ons lijkt een drietal punten van belang: De regering van 
Suriname zou haar afschuw moeten uitspreken over de 
decembermoorden; de feiten objectief moeten vastleggen - 
ook in geschiedenisboeken - en excuses moeten maken aan 
de nabestaanden, inclusief een passende compensatie. 
Hiervoor kan als maatstaf gelden de vergoeding die 
Nederland onlangs heeft overgedragen aan de Indonesische 
oorlogsweduwen van Rawagede: 20 000 € per persoon. 
Helaas hebben drie van de negen de overhandiging niet 
beleefd. 
MAAR OOK DAAR IS WERK TE VERRICHTEN!
Eenzelfde lot bedreigt de negen weduwen in Zuid-Sulawesi, 
voor wie nu een proces wordt voorbereid. In hun gebied 
hebben Westerling en opvolgers bijna honderd keer zoveel 
slachtoffers gemaakt: 40 000 volgens een monument 
in Makassar. Zoals de stichting “Eerlijk Delen” voor de 
nabestaanden op Java 500 € pp had bijeengebracht, wil 
de nieuwe Sulawesi-actie de hoogbejaarde negen van 
Sulawesi eveneens een eerste blijk van medeleven laten 
overhandigen. 
Bijdragen zijn welkom op giro 898 028 779, Humanistisch 
Vredesberaad, Alphen/Rijn of rechtstreeks aan KUKB (St. 
Comité Nederlandse Ereschulden): 0131 9283 41 ovv 
“SULAWESI-ACTIE”.
Een goede respons zou Nederlands stem geloofwaardig 
maken. 

TEKENEN VOOR VREDE EN     
  KINDERRECHTEN

In 2014 bestaat het kinderrechtenverdrag 25 jaar.        
                                                                                                       
Om dit feit te vieren heeft het Humanistisch Vredesberaad 
een tekenactie georganiseerd, waaraan basisscholen over 
de hele wereld kunnen meedoen..            
Met het thema “Tekenen voor Vrede” verbinden de deelne-
mende scholen zich om aandacht te geven aan het thema 
vrede, in de vorm van vredeseducatie en kinderrechtenedu-
catie. Daarnaast kunnen zij meedoen aan de tekeningenact-
ie over dit thema met tekeningen, collages en foto’s.
HVO docenten Gabriele Berendt en Hanna ten Zijthoff heb-
ben een lesboek samengesteld, waarin lessen en verhalen 
te vinden zijn om met dit thema in de klas aan de slag te 
gaan. Het lesboek is vertaald in meerdere talen. 
Bij deelname kan het lesboek voor 5 euro worden besteld of 
online worden bekeken.                  
Het kinderrechtenspel van Gabriele Berendt (te bestellen: 
www.forumwerldwijs.nl)  is uitgangspunt voor een aantal 
lessen en kan ook digitaal worden gespeeld in de klas.    
                                                                                                                   
In de bijlage van het Nederlands lesboek is een verhaal 
opgenomen van kinderboekenschrijver Dolf Verroen.   
Kijk voor opgave en deelname op www.humanistischvredes
beraad.nl/TVV en meld je aan.      
Via de site zullen de ingezonden tekeningen - per land 
geordend - in een virtuele galerie te zien zijn.                        
            
Over twee jaar, In 2014, 25 jaar kinderrechtenverdrag, zal 
er een grote overzichtsexpositie georganiseerd worden met 
een selectie van de meest bijzondere tekeningen uit alle 
deelnemende landen.
DUS DOE MEE EN MELD JE AAN via info@humanistischv
redesberaad.nl
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