SAMEN BETER, BETER SAMEN
wij zetten samen onze voeten op de weg van de vrede
PLAN VAN AANPAK WALK OF PEACE ALMERE 2019
Inleiding
Een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Met dat doel werd in 1981
door de Verenigde Naties 21 september uitgeroepen als Internationale Dag van de Vrede.
Een dag om in beweging te komen voor zoveel mensen die moeten leven in gewelddadig
conflict of daaruit zijn weggevlucht. Een dag om na te denken over vrede in onze eigen stad.
Driekwart van de Nederlanders vindt dat de meningsverschillen over maatschappelijke
kwesties in Nederland toenemen (SCP, Burgerperspectieven 2019). Nederlanders maken zich
zorgen dat we steeds harder tegenover elkaar komen te staan. Dat de nuance verloren gaat.
Dat mensen agressiever worden in discussies. Ze willen niet meer elkaars belangen
begrijpen, maar zetten bij voorbaat de ander weg. Er wordt niet meer geluisterd.
Nederlanders wijten de toenemende polarisatie vooral aan de mentaliteit in de samenleving
en de nieuwe media, aldus het SCP. De meeste mensen denken wel genuanceerd, maar
voelen zich bijna gedwongen om keuzes te maken voor de ene of de andere schreeuwer. Wij
geloven dat de meeste mensen wel hun zorgen hebben, maar zich niet gelukkig voelen bij de
extremen. Ze willen ruimte om hun zorgen te uiten, het gesprek te zoeken en hun
overtuiging te vormen
In Almere willen we met de Walk of Peace die ruimte bieden voor dialoog en gesprek, om
dat dan een gezonde verbinding tussen burgers kan ontstaan. Daarin is er ook ruimte om na
te denken over vrede en recht in een inclusieve samenleving die we willen zijn.

Initiatief Walk of Peace
In 2013 werd in Busan in Zuid-Korea door de
Wereldraad van Kerken, als het thema voor de
komende 7 jaar, de Pilgrimage of Justice & Peace
uitgeroepen. Als antwoord initieerden PAX en de
Raad van Kerken de Walks of Peace
(Vredeswandelingen) die rond 21 september worden
gehouden.

Walk of Peace 2019 in Almere
Het Leger des Heils riep eind 2018 meerdere Almeerse Instellingen voor maatschappelijke
dienstverlening, vredes- en milieu activisten, vluchtelingen werk, anti-discriminatie groepen,
levensbeschouwelijke groeperingen en alle mensen van goede wil (zie ook deelnemers Walk
of Peace Almere) bij elkaar en werd besloten om een Walk of Peace in Almere te
organiseren. Er wordt nu hard gewerkt om deze samenwerking om te zetten in een beleving
van verbinding op 21 september 2019 in een Walk of Peace in Almere. We zoeken een zo
breed mogelijke vertegenwoordiging van mensen uit Almere en juichen diversiteit toe. De
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landelijke Raad van Kerken heeft enthousiast gereageerd op dit initiatief en zal de Walk of
Peace in Almere graag laten zien als haar centrale actiepunt op de Dag van de Vrede in
Nederland. PAX ondersteunt veel vredewandelingen maar deze Walk of Peace in Almere
mag rekenen op hun bijzondere aandacht in 2019.
Doel
Samen in beweging komen, samen met gelijkgestemden optrekken in het vertrouwen dat
het goed gaat komen. Een enerverende wandeling, maar ook een soort gangmaker om
elkaar te ontmoeten, samen betekenis gevend aan recht en vrede in een inclusieve
samenleving. Hierdoor een bijdrage leverend aan verbinding tussen mensen en organisaties
van goede wil en samenhang in de stad Almere. Dit doen we door onderweg te kijken wat er
goed gaat in de stad, daar waar mensen zich inzetten voor de stad en haar inwoners. Ook
oog hebbend voor wat niet goed is of niet goed gaat. En tenslotte samen kijken en zoeken
waar we zelf kunnen bijdragen aan oplossingen.
Thema
Het thema is Samen beter, beter Samen. Verbinding maken, samen sta je ergens voor en de
wens om samen te gaan werken aan een goede samenleving. Dat begint met oog hebben
voor elkaar, de ander durven te ontmoeten. Je laten verrassen. Dat betekent
overeenkomsten vinden, maar ook verschillen ontdekken en onderzoeken, die durven te
laten bestaan. Als je de verschillen durft te zien en deze opzij durft te zetten, zonder ze te
ontkennen dan geef je jezelf en anderen de ruimte. Samen sterk staan en begrip krijgen voor
elkaars benadering. Niet voor elkaar weglopen maar verbindend en elkaar erkennend en
samen op de weg gaan van recht en vrede, in jezelf, in de Almeerse samenleving en in de
wereld.
Organisatie
De coördinatie van deze Walk of Peace ligt bij het plaatselijke korps van het Leger des Heils.
Alle eerdergenoemde belangstellende organisaties en mensen van goede wil doen mee in de
organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van de handleiding voor het organiseren van een
Walk of Peace van PAX.
Plaats en tijdstip
Een wandelroute door Almere centrum en Muziekwijk, langs maatschappelijke en
levensbeschouwelijk relevante plaatsen rond het middaguur van zaterdag 21 september
2019. Met onderweg een infomarkt waar alle deelnemende organisaties zich kunnen
presenteren.
Opzet en uitwerking
De wandeling begint bij het Stadhuis met een officieel moment, mogelijk door de (loco-)
burgemeester. Deelnemende organisaties (20, zie bijlage) maken zoveel mogelijk een
gezamenlijk verhaal voor de wandelaars. Onderweg worden verbindende activiteiten
gepland die tot doel hebben elkaar beter te leren kennen. Zo kan op de ene plaats iets
worden ontvangen, een bloem, een kaart of kaars, die men op de andere plaats weer kan
uitdelen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. De afsluiting vindt plaats in het Klankbord, het
gebouw van het Leger des Heils in de Muziekwijk.
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Route
De wandeling start in het centrum van Almere en gaat via de Stedenwijk naar de Muziekwijk
(zie bijlage). De route loopt via in dit kader relevante plaatsen (zoals Huis van de Vrede) en
gedenktekens (zoals op het Nelson Mandelaplein en in het Den Uylpark). Onderweg worden
mogelijkheden geboden om uit te rusten, en voor lichte catering. Duidelijk als zodanig
herkenbare vrijwilligers zorgen voor begeleiding en veiligheid van de deelnemers onderweg,
deelname is verder op eigen risico. Er wordt in kleine groepen gelopen zodat men onderweg
de ruimte heeft om rustig kennis te nemen van wat er aan programma’s wordt aangeboden.
De lengte van de route zal ongeveer 5 km zijn.
PR en aanmeldingsprocedure
Dit evenement kan slagen indien meerdere organisaties hieraan deelnemen. Daarvoor moet
in kaart worden gebracht wie de mogelijke deelnemers kunnen zijn, zeker die organisaties
die een activiteit langs de geplande route hebben. Mogelijke deelnemers zullen worden
benaderd door de leden van de werkgroep. Er worden kennismakingsvergaderingen
gehouden ter voorbereiding van de wandeling. Met de gemeente, het publiek via
plaatselijke media etc. wordt contact gezocht om medewerking aan en bekendmaking van
de Walk of Peace te bevorderen. Over een (digitale) aanmeldprocedure, eventuele kosten
voor de deelnemers etc, zal duidelijk gecommuniceerd worden.
Kosten
Veel organisatiekosten (medewerkers, vrijwilligers en voorbereiding) zijn de bijdrage van het
Leger des Heils Almere. De overige kosten die gemaakt worden zijn operationele kosten.
Onder operationele kosten wordt verstaan, drukwerk, p.r. zaalhuur, catering, etc., bloemen
om uit te delen, 15 goed-gesprekbankjes gemaakt in het arbeidsreïntegratie project 50/50
Wood van het Leger des Heils. Deelnemende organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun
operationele kosten van een presentatie en eventuele catering. Een begroting wordt nog
verder uitgewerkt.
Rol gemeente Almere bij deze Vredewandeling
Juist in Almere is verbinding nodig en verdient vrede alle aandacht. Almere is een bloeiende
stad met heel veel organisaties en levensbeschouwelijke instellingen die allemaal hun
steentje hieraan bijdragen. Er is behoefte aan het leren kennen van elkaar en aan verdere
samenwerking. Het is ook een kans voor de gemeente Almere om haar gezicht te tonen
tijdens deze Walk of Peace. Landelijke en plaatselijke media worden uitgenodigd om verslag
te doen van deze Walk of Peace.
De aanwezigheid van het stadsbestuur en de vertegenwoordigers van de Raad van Kerken
ondersteunen het doel van de wandeling. Er wordt een beroep op de gemeente gedaan om
de start van de Walk of Peace te faciliteren in het Stadhuis.
Contact:
Wim Kanis 06 48141421 of 036 5312760
wimkanis@gmail.com
JWK/07/02052019
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