VREDESVLUCHTEN IN VOGELVLUCHT

Hoe gaat het in zijn werk?
Je kunt als Ambassade van Vrede (of andere organiserende groep) een vredesduif
overhandigen aan iemand uit je eigen buurt, of bijv. opsturen naar een van de
partners van PAX. Vredesorganisatie PAX stelt hiervoor twee soorten duiven
beschikbaar.
De keramische duif is gemaakt in de streek Nariño in Colombia. Het is een mooi
beeldje dat bijv. op een centrale plaats kan worden neergezet.
De kleine houten duiven zijn gemaakt van olijfboomhout uit Bethlehem. Dit duifje

Vrede

kan worden uitgereikt of opgestuurd als teken van bemoediging.

Vrede lijkt zo groot en ongrijpbaar. Maar er zijn heel wat gewone mensen die zich
op een bescheiden manier inzetten voor vrede en gerechtigheid. Bijvoorbeeld
door zich in te zetten voor hun buurvrouw, voor de kinderen in de straat of voor de

De bestemming

leefbaarheid in hun wijk. PAX ziet die idealen ook in gebieden verder weg, waar

Je kunt binnen jullie eigen achterban vragen

mensen zich staande houden in conflictgebieden. Dit zijn indrukwekkende mannen

of er suggesties voor namen zijn, maar je kunt

en vrouwen die zich inzetten om het leven van anderen veiliger te maken.

je ook laten inspireren door de vredesactivisten waarmee PAX werkt. Neem in dat

PAX voelt zich met hen verbonden. Ook jij kunt je steun aan hen tonen. Stuur een

geval contact op met PAX om de houten duifjes te laten bezorgen bij de

vredesduif!

vredesactivisten ter plaatse.

Vredesduif: symbool van hoop

Bestellen

De duif is een symbool van hoop en van vrede. De duif bemoedigt.

U bestelt de duif door een mail te sturen aan info@paxvoorvrede.nl o.v.v.

Met Vredesvluchten van PAX krijg je als Ambassade voor Vrede de mogelijkheid

vredesvluchten. De keramische duif kost Euro 15,95. De houten duifjes zijn Euro

om vredeswerk wereldwijd zichtbaar te maken en je betrokkenheid heel direct te

1,- per stuk.

uiten bij deze vredesbouwers in Nederland en in conflictgebieden.
Bemoedig hen en verbind jezelf met hen. Maak het werk van inspirerende mensen
zichtbaar. Maak je eigen inspiratie zichtbaar. Toon je betrokkenheid. Stuur een
vredesduif.

Zichtbaar
Via de website www.vredesvluchten.nl maak je zichtbaar aan wie de vlucht
opgedragen is en waarom je deze persoon, organisatie of dit gebied hebt
uitgekozen.

