News 4
ANGOLA - Luanda
Een groet uit
Luanda!
“Hier in de stad
waren we met 200,
maar ook buiten de
stad wordt er op
verschillende
plaatsen gerend.

AFRICA

We zijn enorm verlegen, maar hebben onszelf overwonnen en met veel ervaringen
aan iedereen verteld over onze inzet voor de vrede op school. We hebben veel
handtekeningen verzameld voor de campagne #Signeup4peace om te vragen om
alle oorlogen te stoppen. Het Time-Out voor de vrede is een heel mooi moment
geweest”.

Samen met ons hebben ook tien andere scholen gelopen die deel uitmaken
van het project LIVING PEACE!
De burgerlijke, culturele en educatieve autoriteiten waren aanwezig. Het
volkslied van Congo en dat van de vrede hebben het programma geopend.
“Na de woorden van de voorzitter van de WPF (wereld stichting voor de vrede)
hebben we gedichten en liederen over de vrede gepresenteerd, en daarna zijn
we van start gegaan! Ieder van ons (en we waren met heel velen!!!) heeft een
bewijs van deelname ontvangen, waaruit onze inzet voor de vrede blijkt”.

AFRICA

REPUBLIEK CONGO - Kolwezi

OCEANIE

AUSTRALIË EN NIEUW CALEDONIË – Melbourne, Sidney en Noumea

“In Sidney dreigde het te gaan regenen… maar
we hebben ons niet laten afschrikken. Het is
een mooie dag geweest met spelen die
geïnspireerd waren door enkele citaten van
grote persoonlijkheden over de vrede. Ieder
gebaar van eenheid en broederschap was
belangrijk”.
“In Melbourne daarentegen hebben we de
Run4unity samen beleefd met enkele families
van migranten. Een gelegenheid om bruggen te
slaan tussen onze verschillende culturen. We
waren tieners en volwassenen samen met 60
kinderen van een opvangcentrum voor families
uit verschillende landen zoals, Soedan, Eritrea,
Somalië, Ethiopië”.
“Ook in Nieuw Caledonie hebben we gerend!!!
We waren met kinderen en volwassenen van
verschillende christelijke kerken samen.”

OCEANIE
MEDIO ORIENTE

AUSTRALIË EN NIEUW CALEDONIË
Melbourne, Sidney en Noumea

India – New Delhi
Vier godsdiensten samen
om de Gulden Regel te
leren leven.
“In Delhi heeft de Run4unity
plaatsgevonden in de
Father Agnel School,
Greater Noida,met 300
kinderen van de leeftijd van
5 tot 17 jaar. Velen van hen
zijn weeskinderen, anderen
hebben een moeilijke
familiesituatie.

AZIE

Ons doel was om hen te
laten glimlachen en samen
een mooie dag te beleven.
We waren christenen,
hindoes, moslims en sikhs.
Het doel van de spelen was
om de Gulden Regel beter
te leren kennen en in
praktijk te brengen. En op
het einde hebben we met
WhatsApp het
estafettestokje
doorgegeven aan
Bulgarije”.

SYRIË

EGYPTE – Cairo

Een onvergetelijke dag! Een
onvergetelijke dag! Wat een
kracht allemaal samen van de
verschillende scholen van
LIVING PEACE om
zichtbaarheid te geven aan
onze inzet (nu al 5 jaar) om een
vredescultuur op te bouwen”.
"Ciao allemaal, ik ben Salsabil,
ik ben moslim. Ik ben ervan
overtuigd dat wij jongeren heel
belangrijk zijn om de vrede in
de wereld door te geven. Ook
een glimlach ’s ochtends of een
vriendelijk gebaar kan een
lichtpuntje zijn. We weten dat
we verschillend zijn, maar dat
betekent niet dat we vijanden
van elkaar zijn. Ik ben er zeker
van dat iedere echte moslim
zijn hand op kan steken, waar
hij ook is, en zeggen: ik steun
de vrede! Laten we van hier
vertrekken met het voornemen
om daar waar we zijn een
voorbeeld van eenheid te
zijn,!”

MIDDEN OOSTEN

Ook in Syrië hebben ze in vier
verschillende steden gerend. “Wij
zijn er ook!!! We hebben aan
iedereen onze wil voor de vrede laten
zien.
Bedankt voor jullie steun, die is voor
ons heel belangrijk!”

BULGARIJE– Rakovski
Rakovski is een stad in midden Bulgarije
die ontstaan is uit drie dorpen die drie
stadswijken zijn geworden. Ze hebben
ieder nog een sterke identiteit en zijn
vaak in vijandschap met elkaar.
“Het is onze wens om de dialoog te
bevorderen, elkaar te leren kennen en
samen te werken. Daarom dat we
vandaag door alle drie de wijken
hebben willen gaan. Op de fiest, met
skates, skateboards en wie meer
energie had: hardlopend! En tussen één
wijk en de andere hebben we elkaar de
fakkel van de vrede doorgegeven.”

”In Madrid hebben we op 23 april voor de derde keer de olympiade voor de
vrede van de Teens4unity gehouden. Het was dag van solidariteit met de Syrische
vluchtelingen: we hebben voor hen 720 euro bijeen gebracht! We waren een
zestigtal tieners geholpen door de volwassenen van onze gemeenschap”.

EUROPA

SPANJE – Madrid

GROOT BRITTANNIË – Londen
Voor de vrede in het hart van Londen. “Onze originele estafette is begonnen
met een lunch: een picknick samen: jong en oud en gezinnen! Daarna
hebben we al spelend 4 km afgelegd in het centrum van de stad: We
hebben een gedeelte van de Prinses Diana herinneringswandeling gelopen
in Kensington / Hyde Park. Tot slot het Time-out en de handtekeningen, die
we op onze petjes gezet hebben en die onze inzet verzegeld hebben om de
vrede om ons heen te zaaien”.

Twee olympiades van de vrede
in Spanje: op het
Mariapolicentrum van Castel
D'Aro dicht bij Girona en in
Madrid. “In Castel D’Aro waren
we met twintig jongens en
meisjes. De regels van onze
olympiade waren die van de
Sport4peace: iedere sportieve
activiteit uitvoeren om de vrede
op te bouwen. We hebben
elkaar geholpen, de meer
getrainden moedigden de
jongeren aan. Als er wat misliep
dan zeiden we: sorry. Er waren
ook enkelen leerlingen van de
school Santa Coloma di Farners
aanwezig, die meedoet met het
project LIVING PEACE. Eén van
de leerlingen van 14 jaar oud is
“Vredes Ambassadrice”een
erkenning die ze ontvangen
heeft van de Universele Cirkel
van Ambassadeurs van de
Vrede voor haar buitengewone
getuigenis”.

EUROPA

SPANJE – Castel D’Aro

ITALIE – Trente + Porto Torres + Pisa

In Trente is de Run4unity over 4
pleinen gegaan.
Er waren christenen en moslims
samen. Ook de bisschop van de
stad was aanwezig.
Christenen en moslims waren
ook samen in Scicli (Sicilie) waar
ze een 2 km lange wandeling
voor de vrede hebben gelopen.
In Porto Torres (Sardinië) hebben
de tieners die deel hebben
genomen aan de Run4unity de
dobbelsteen van de vrede aan de
stad geschonken.

EUROPA

In Pisa, de Europese stad voor de sport was het gebeuren georganiseerd
door Sportmeet, het internationale netwerk van sportievelingen voor de
vrede en er zijn een vijftiental verenigingen vanuit de stad en de provincie bij
betrokken geweest van de meeste verschillende takken van sport,
waaronder: volleybal, zittend volley, basketbal, korfbal, vechtsporten,
ponyrijden, turnen en hip hop.

