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Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Maak uw bijdrage over op
IBAN NL03 TRIO 039 051 5000 
ten name van PAX in Utrecht
o.v.v. Vredescollecte 2019

PAX werkt samen met betrokken burgers en 
partners aan de bescherming van burgers 
tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen 
van gewapend geweld en het opbouwen 
van rechtvaardige vrede. 

Meer weten? Kijk op www.vredesweek.nl

PAX besteedt inkomsten daar waar deze 
het beste bijdragen aan vrede. Met bij-
dragen uit collectes en giften tijdens de 
vredesweek worden wereldwijde
initiatieven gesteund.
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*

*

*
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Ja, ik steun de Vredesweek
en doneer een bijdrage op 
IBAN NL03 TRIO 039 051 5000 

Ook wil ik op de hoogte blijven van het 
vredeswerk van PAX, dus ik 

ontvang graag gratis ieder kwartaal PAX 
magazine 

ontvang graag gratis iedere maand de 
e-nieuwsbrief van PAX

Maak uw bijdrage over op IBAN  
NL03 TRIO 039 051 5000
Ten name van PAX in Utrecht
o.v.v. Vredescollecte 2019

Mevrouw (s.v.p. aankruisen)De heer

Naam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Vredesweeek.nlk.nlVredeswe ek.nlVredeswe

Werk mee aan verbinding en geef voor 
vrede op IBAN NL03 TRIO 039 051 5000 



In gunstige zin zijn grenzen er om mensen 
te beschermen en om vijanden buiten te 
sluiten. Maar grenzen kunnen een samen-
leving ook in negatieve zin scheiden, 
bijvoorbeeld als we ons laten leiden door 
vooroordelen of discriminatie. Vrede sluit 
je immers niet met je vrienden, maar 
juist met je vijanden. Het is goed om ons 
bewust te zijn van die onzichtbare grenzen 
en kritisch na te denken in welke situatie 
grenzen wenselijk zijn of niet. 

Van 21 tot en met 29 september is het Vredesweek. Een week waarin PAX aandacht
vraagt voor het moedige vredeswerk van bijzondere mensen in (post) conflict-
gebieden. Mensen die zich niet laten tegenhouden door grenzen en verbinding 
durven te zoeken met hun tegenstanders of voormalige vijanden.    

Vredesweek 2019
Vrede Verbindt over Grenzen
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Hoe kunt u helpen?
Op www.paxvoorvrede.nl vindt u alle 
activiteiten waaraan u tijdens de Vredesweek 
kunt bijdragen. U kunt ook een gift over-
maken op IBAN NL03 TRIO 039 051 5000 
t.n.v. PAX in Utrecht, zodat we geweldloze 
vredesstrijders wereldwijd kunnen blijven 
steunen in hun moedige werk. Zij verdienen 
onze morele én financiële steun. 

Iedere bijdrage helpt, dus 
mogen we op u rekenen? 
Alvast hartelijk bedankt.

In 2008 ontving Valdete de ‘International 
Women of Courage Award’ uit handen van 
de Amerikaanse minister van buitenlandse 
zaken Condoleeza Rice. Daarnaast ontving 
ze nog vele andere prijzen voor haar 
vredeswerk. - Valdete Idrizi

Brug over de Ibarrivier in Mitrovica die het noorden en het zuiden 

van de stad verbindt. In het noorden wonen de etnische Serviërs 

en in het zuiden de etnische Albanezen. 

Valdete Idrizi en Condoleeza Rice

Vredesorganisatie PAX is 
een samenwerkingsverband 
tussen IKV en Pax Christi. 

Over grenzen 
Oorlogen en conflicten ontstaan vaak door-
dat er grenzen overschreden worden. Om 
een conflict te beëindigen is het vaak nodig
om die onzichtbare grenzen te overbruggen. 
Het belangrijkste instrument van de vredes-
beweging is altijd de ontmoeting geweest. 
Daarvoor is het belangrijk dat we grenzen 
over durven te gaan en verbinding zoeken met 
elkaar. Om het verhaal van de andere kant te 
kunnen horen en te luisteren met ons hart. 

Dialoog met de vijand
Valdete Idrizi uit Kosovo is zo’n vrouw die 
etnische en culturele grenzen in haar land 
probeert te overbruggen met behulp van 
dialoog en cultuur. In haar woonplaats 
Mitrovica is de bevolking sinds de oorlog 
gescheiden door een onzichtbare grens: 
in het noorden van de stad wonen de 
Kosovaarse Serviërs en in het zuiden de 
Kosovaarse Albanezen. Deze scheiding 
bepaalt elk facet van het leven. De span-
ningen en het onderling wantrouwen tussen 
de beide bevolkingsgroepen zijn groot. 

Verbinding
Hoewel ze te maken had met veel tegen-
werking en negativiteit, bracht Valdete toch  
de moed op om contact te zoeken met de 
voormalige vijand. Samen met PAX richtte ze 
in 2001 de organisatie Community Building 
Mitrovica (CBM) op.  Deze organisatie zet 
zich in om ontmoeting mogelijk te maken 
tussen Servische en Albanese Kosovaren. 

Over de hele wereld ondersteunt PAX het 
vredeswerk van mensen zoals Valdete uit 
Kosovo. Mannen en vrouwen die grenzen 
durven te slechten om vrede te sluiten. Zo 
kunnen voormalige tegenstanders elkaar 
ontmoeten en ontdekken dat samenleven 
mogelijk is. En kunnen mensen elkaar 
vinden in hun verlangen naar een recht-
vaardige vrede.

Daarvoor is uiteraard geld nodig. PAX 
adviseert en ondersteunt vredesinitiatieven 
in heel veel (voormalige) oorlogsgebieden. 
En vaak met succes. Maar dat alles 
is niet mogelijk zonder uw steun. Uw 
betrokkenheid en bijdrage zijn goud waard. 
Helpt u mee? Met een bescheiden bedrag 
kunt u hen helpen dit belangrijke werk 
voort te zetten.

“Ik ben erg trots op wat we 
hebben bereikt. Over de 
toekomst ben ik optimistisch, 
maar ik weet dat het een 
kwestie van lange adem is.” 


