News 2
Beste tieners,

onze wereldestafette is van start gegaan en het stokje beweegt mee met de
tijdzones om aan iedereen ons verlangen naar vrede en eenheid bekend te
maken. Hier de berichten van de eerste Run4unity’s die ons vanuit alle kanten
van de planeet bereiken:

EUROPA
Italie - Rome
Op dat moment vertelden we
hem over de Run4unity en over
jullie allemaal. Want ons vooral
blij maakte in zijn boodschap
was het belang dat hij hecht
aan sport en spel om de
waardes van de gratuïteit en de
sociale vriendschap te leren.
We zijn met zijn bemoedigende
woorden vertrokken: naar de
plaatsen gaan waar er woestijn
is, om deze met de liefde om te
vormen in oerwoud.”.
Run4Unity is … Paus Franciscus!
In Rome is de estafette vertrokken bij het afsluiten van
de Mariapoli, waaraan tot onze grote verassing Paus
Franciscus heeft deelgenomen!!! “Zien jullie de foto
samen met hem?

Italie – Marina di Massa
Er werden dansen uitgevoerd, er was livemuziek, een opvoering van ritmische
gymnastiek, zumba, schermen, paardenraces.
En tenslotte heeft een diepgaand moment ons
geleerd om niet bang te zijn voor de
diversiteit. Het thema was: dialoog tussen
christenen en moslims: de sprekers waren:
Michele Zanzucchi, auteur van het boek "Islam
uitgelegd aan degenen die bang zijn voor
moslims", samen met vice-voorzitter van de
Unie van islamitische Gemeenschappen in
Italië, Youssef Sbai en onze bisschop Mgr.
Giovanni Santucci ".

In Marina di Massa zijn vooral veel
mensen met een beperking en tieners
van andere verenigingen betrokken.
“We waren met meer dan 400 mensen.
De wedren werd geleid door een kar die
getrokken werd door een paard, waarop
kinderen met een beperking zaten van
het “Centro Ippomare”. Ze kunnen niet
lopen zoals wij, en hebben voor ons met
hun paarden de weg gebaand. Daarna
hebben onze vrienden van de Scouting
prachtige spelen voorbereid in het park.

LINK CULTURES

Frankrijk – Lyon
Een wedren van liefde tussen de verschillende
generaties. De tieners van Lyon hebben de liefde
en de eenheid willen brengen in een
bejaardentehuis. “Een heel diep moment – zeggen
de tieners die daar aanwezig waren - .
De bejaarden waren heel blij met ons bezoek en
de papieren bloemen die we voor hen gemaakt
hadden. Het is echt door de kleine attenties dat de
vrede en de eenheid groeit!

Zestien landen, 36 elftallen, 225 spelers, 238
doelpunten voor Syrië en 150 supporters: dit
zijn de aantallen van de Run4unity die in
Wenen heeft plaatsgevonden.

Oostenrijk - Wenen
Kinderen, jongeren en volwassenen afkomstig
uit Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en
verschillende Afrikaanse landen, buiten de
Oostenrijkers hebben geld ingezameld door …
raak te schieten! Want, ieder doelpunt was
gesponsord, waarmee dus geld werd verdient.
“onder het motto “link cultures” (in het Duits en
Arabisch) hebben we aan alle deelnemers de
regels van het “fair play”voor de spelen
voorgesteld, b.v. “het andere team niet als
tegenstander maar als partner zien” of “ieder
accepteren zoals hij of zij is wil zeggen: geen
geweld gebruiken en proberen vriendschap pp
te bouwen”. Op het einde hebben we een
videoboodschap van enkele tieners van Syrië
laten zien en geskyped met de Run4unity van
Sopron (Hongarije). We hebben de dag
afgesloten met een barbecue en iedereen was
het ermee eens dat het een buitengewone dag
is geweest die voor herhaling vatbaar is”.

Hongarije - Sopron
Sinds 1 mei 2004 maakt Hongarije deel uit van de
Europesche gemeenshcap. Om dit feit te herdenken
wordt er ieder jaar een halve marathon georganiseerd
(21 km) die vertrekt vanuit Eisenstadt in Oostenrijk en
eindigt in Sopron in Hongarije. Na de spanningen die
er vanwege de vele migranten dit jaar bij de grens
geweest zijn, is aan de organisatoren gevraagd om
deze manifestatie te verenigen met de Run4unity, om
zo van dit gebeuren een wedloop voor de vrede te
maken. “Sopron is een Hongaarse stad dicht bij de
grens met Oostenrijke en Slowakije – schrijven ons de
teens4unity uit Hongarije – daarom is het idee in ons
opgekomen om ook onze vrienden uit de nabijgelegen
landen uit te nodigen. Uit Slowakije zijn ze met 40
gekomen en ook veel uit Oostenrijk”. Enkele personen
van onze gemeenschap hebben contacten met een
vluchtelingenopvang in Oostenrijk. Zo hebben wij ook
hen uit kunnen nodigen om deel te nemen aan de
estafette voor de vrede. Ze zijn met z’n twintigen
gekomen en hebben gerend vanaf Eisenstadt tot aan
de grens met Hongarije, daar hebben ze ons het stokje
overgedragen en wij zijn tot het einde verder gegaan.
Op het einde hebben we een beker gewonnen. We
waren op de vijfde plaats! We hebben een foto
gemaakt met de beker en die hebben we gestuurd
naar de tieners die het eerste gedeelte gerend hadden.
Ook zij hebben ons een foto gestuurd en zo hebben we
de beker gevierd die we met moeite, maar samen,
veroverd hebben!”

LATIJNS AMERIKA
Brazilie – Rio de Janeiro
Een ecologische Run4unity!
Een steil pad leidt de deelnemers aan de
Run4unity door het weelderige atlantische
woud op de berg Urca. Bij de start ontvingen
de deelnemers naast een band met het
woord "VREDE" in vele verschillende talen
(zodat het ook door de aanwezige toeristen
begrepen kon worden) ook ... een rubberen
handschoen en een vuilniszak! Terwijl ze het
steile pad bestegen wedijverden ze om de
door de vele toeristen achtergelaten vuilnis
te verzamelen. Eenmaal op de top de
verrassing van een prachtig uitzicht en het
enthousiasme om voor de hele wereld de
unanieme wens van vrede met een flash
mob te lanceren.

Brazilie - Florianopolis, Porto Alegre e Maringà
Het meest prestigieuze en oudste sportgebeuren van de
wereld zijn de Olympische spelen. Deze zullen dit jaar
(van 5 tot 21 augustus 2016) in Brazilië gehouden
worden. Drie maanden eerder hebben de Teens4unity
van Florianopolis, Porto Alegre en Maringà - drie
Braziliaanse steden – de Olympische spelen voor
tieners georganiseerd met de wens om … kampioen in
liefde en eenheid te worden! In totaal hebben er 517
mensen deelgenomen. Het gebeuren is georganiseerd
in samenwerking met twee universiteiten. Verschillende
soorten sport: van voetbal tot atletiek, van zwemmen
tot volleybal, enz. Twee deelnemers vertellen ons: “Op
deze Olympsiche spelen heb ik veel vrienden leren
kennen die van me houden, ik ervaar een familie en nu
wil ik deze liefde aan veel anderen doorgeven”. “Toen ik
bang was om in het water te gaan zei onze trainer: “Je
kan het, en geef het beste van jezelf!” Ik zal nooit meer
vergeten wat een kracht het me gaf, te voelen dat
iemand in mij gelooft. Wat ik door middel van de sport
en van jullie allemaal geleerd heb zal me mijn hele leven
bijblijven.”.

AZIE

In Lahore is er een wedren geweest …
van liefde en de “estafette” heeft de
teens4unity blijheid en een glimlacht
laten geven aan 120 kinderen van een
school van de zusters van Moeder
Theresa van Calcutta. “In het begin was
het moeilijk om contact te krijgen met de
kinderen – zei één van de meisjes die
meedeed – maar op het einde was het zo
mooi dat we niet meer weg wilden gaan.
We hebben veel van ons speelgoed en
onze kleren meegenomen om aan hen te
kunnen geven. Daarna hebben we hen
onze ervaringen verteld, gespeeld en
gezongen. Tenslotte heeft ieder van ons
een handafdruk achter gelaten op een
groot karton, als teken van onze inzet voor
de vrede. Ik voel dat ik door deze ervaring
veranderd ben. De kinderen van de school
waren heel blij en wij ook. We hielden van
elkaar zonder verschil te maken tussen
lelijk en mooi, sympathiek of minder… De
leraren en de zusters hebben ons bedankt
en gevraagd om snel terug te komen!”

Pakistan – Lahore

Taiwan – Taipei en Kaohsiung

Ook de vice president heeft meegedaan.
In Taiwan zijn er twee Run4unity’s
geweest: in het noorden in Taipei
en in het zuiden in Kaohsiung. “In
de hoofdstad Taipei was onze
verbazing groot toen we de vice
president van Taiwan, Chen ChienJen, hebben zien aankomen met
zijn vrouw en tien bodygards! Hij
was heel blij om ons te zien en met
onze inzet voor de vrede”.

AFRIKA

Lesotho – Bela Bela
Boven op een berg om onze inzet
voor de eenheid en de vrede te
versterken! “We waren met
twintig, maar in ons hart één grote
wens: samen met jullie, overal de
vrede en de broederschap te
brengen. We hebben de bergen van
Lesotho beklommen en onderweg
hebben we voor de vrede geleefd
door een gebaar van broederschap
naar iedereen toe die we onderweg
tegenkwamen. Boven aangekomen
hebben we onze ervaringen
uitgewisseld en voelden we ons
verenigd met jullie allemaal in deze
wereldestafette voor de eenheid”.

