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2017: Een jaar vol van mondiale activiteiten
Het Platform Wereldburgerschap wil alle bewoners van Valkenburg aan de Geul betrekken bij de
mondiale problematiek. Dit door lessen wereldburgerschap op basis en middelbare scholen. Door het
geven van lezingen in wijkcentra en bejaardentehuizen. Door het organiseren van laagdrempelige
activiteiten (markten, festival, wandelingen). Door het ondersteunen van jongeren die op hun beurt
de wereld een klein beetje beter willen maken. Door ervoor te zorgen dat Valkenburg een schonere
gemeente wordt. Door een bijdragen te leveren aan de inburgering van vluchtelingen in ons land. Door
te zorgen voor een vlam van vrede in het hart van de stad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lessen basisscholen
1080
Lessen VO
0300
Lezingen 8
0200
Kerstmarkt Hulp door Genade
6000
Kerstactiviteit Amigos
0200
Markt Senehasa
1500
Film Senehasa
0750
Draagvlak act jongeren SGE
2500
Activiteiten buiten de gemeente
2000
Dag van de Vrede
1500
Kerststerretjes, scholen en bejaardentehuizen
1200
Hartjes actie vredesweek
1500
-----------------------------------Totaal bereik

18730

Het indirect bereik was een veelvoud van 18.000, het inwonersaantal van de gemeente. Aan veel
activiteiten binnen de gemeente worden in de regionale kranten ‘De Limburger’ en het ‘Limburgs
dagblad’ aandacht geschonken. Zo ook in het maandblad Markant. De Tv-zenders L1-tv (provinciaal)
en Valkenburg tv-regionaal.
L1 TV schonk ruime aandacht aan de actie voor de Vredesvlam
Nieuw in 2017 was het weggaan van de stichting Kadampa uit Valkenburg en het opzeggen van het
lidmaatschap van de stichting Steun ons Steunen. Naast deze verliezen is toch zeker
vermeldenswaardig de samenwerking met de stichting Struikelstenen die aandacht vraagt voor de
deportatie en executie van 42 Valkenburgse Joodse medeburgers in WOII. Het Platform nam het
initiatief de namen van deze 42 medeburgers te adopteren en laten opnemen in het Nationaal
Holocaust Monument.
Al met al een bevredigend jaar. Toch willen we de ogen niet sluiten voor de problematiek binnen het
platform. De vergrijzing waar iedere stichting mee te maken heeft. We hopen in het komend jaar
toch meer jongeren bij ons werk te betrekken.

Jos Smeets
Voorzitter Platform Wereldburgerschap.

Jaarverslag Platform wereldburgerschap 2017

Pagina 3

Jaaroverzicht 2017 Amigos do Brasil
Met een bestuur bestaande uit zes leden en een vijftigtal vrijwilligers trachten wij de doelstelling van
onze Valkenburgse Stichting Amigos do Brasil het jaar rond onder de aandacht te brengen van de
gemeenschap in de gemeente Valkenburg, in de ons omringende gemeentes alsook in de rest van
Limburg en daarbuiten. Doel is om donateurs en fondsen te werven waarmee een drietal projecten
in het noordoosten van Brazilië, meer specifiek in Recife, Olinda en Campina Grande, kan worden
gerealiseerd en in stand gehouden.

De kinderen in de crèche in Campina Grande

Kleuren met de nieuwe potloden uit
Nederland

Om onze doelstelling te realiseren hebben wij in
2017 de volgende activiteiten ondernomen.
24 februari 2017: medewerking verleend aan de
jaarlijkse sponsorwandeltocht door de brugklassers
van het Stella Maris College in Meerssen, die
traditiegetrouw plaats vindt op de vrijdag voor
Carnaval.
De opbrengst van deze sponsorloop, HElp een
HAndje met je VOetje (HeHaVo) komt ten goede aan een vijftal goede doelen, waaronder ook
Amigos do Brasil.
20 juni 2017: aanwezig bij de overhandiging van de HeHaVo-cheques aan goede doelen door Stella
Maris College.
17 t/m 24 september 2017: deelname aan de Week van de Vrede.
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Links de patio bij het eerste huisje in
ons nieuwe project, de Sitio Ouro
Verde, een soort vormingscentrum
voor opvang van de mensen in de
omliggende buurten en rechts de in
aanbouw zijnde Eco-Oca, een
ecologische hut voor vormingsactiviteiten

Bloemenhulde door Wilde
Ganzen bij de 25e kerstverkoop
28 november 2017: De inmiddels wijd
en zijd
bekendstaande zeer succesvolle activiteit van
Amigos do Brasil, de jaarlijkse kerstverkoop,
werd dit jaar voor de 25e en laatste keer
gehouden. Deze activiteit wordt het hele jaar
door voorbereid door o.a. onze creatieve
werkgroep.
3 december 2017: Gebedsdienst in de Parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara in Valkenburg
die wordt voorgegaan door Rover van der Ploeg van onze zusterorganisatie in Brazilië.
10 december 2017: Deelname met een Amigos standje aan de kerstmarkt in Mheer.
ALGEMEEN
Om onze donateurs en sympathisanten te informeren over de voortgang van de projecten en
zodoende ook (financiële) verantwoording af te leggen, versturen wij minimaal twee keer per jaar
een nieuwsbrief.
Ook onderhouden wij een website, www.amigosdobrasilvalkenburg.nl , waar alle relevante
informatie over onze stichting kan worden gevonden.
Het jaar door hebben wij een afgevaardigde binnen het Platform Wereldburgerschap van de
Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Het jaar door vinden bestuursvergaderingen plaats.
Het jaar door worden donatieverzoeken verzonden.
De creatieve werkgroep komt het jaar door elke twee weken samen ter voorbereiding op de
kerstverkoop in november.
Onze stichting is via een beschikking van de Belastingdienst sinds 2008 aangemerkt als ANBI
gecertificeerde stichting.

Het gehandicaptenproject in de wijk Manguera, Recife
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Jaaroverzicht 2017 Stichting Seva Sangam

Het jaar 2017 stond in het teken van 2 mooie alumnimeetings.
En dit past helemaal in ons streven, dat Seva Sangam India op korte
termijn zonder onze hulp verder kan gaan.
Februari 2017
Eerste alumnimeeting georganiseerd door Anu, een jonge Indiase vrouw die in Maastricht woont en
tijdens een bezoek aan India deze meeting heeft verzorgd. Zij schrijft zelf: " Mijn bedoeling was om
de alumni te laten spreken met de jonge meiden die nog op school zitten over het belang van een
goede studiekeuze om zo financieel onafhankelijk te worden. Het bestuur was snel overtuigd van
mijn idee en regelden dat de meiden aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst." Het werd een zeer
succesvolle eerste alumnimeeting bij Seva Sangam.

Anu tijdens haar bezoek ....

...en hier Gina die verwelkomd wordt.

Maart 2017
Weer bezoek uit Nederland, dit keer van Gina van der Horst uit Valkenburg, Zij is al jaren donateur en
bezocht Seva Sangam voor de tweede keer. Het was een vrolijk ongedwongen bezoek, waar de
meisjes van Seva Sangam veel plezier aan ontleenden. Gina Schrijft o.a.: " Van het begin tot het einde
was mijn bezoek aan Seva Sangam een feest. Ik werd helemaal in de watten gelegd. Ongelooflijk zo
lief en blij dat ze waren omdat ik hun met mijn bezoek vereerde. - Your visit is a blessing for us, mam... Ik werd er gewoon verlegen van. Allemaal nieuwsgierige, stralende ogen, die alles aan mij
interessant vonden, zwaaiende handen: “Hello Mam, you are so beautiful, we love you mam”.
Bezoeken uit Nederland blijven hoogtepunten in het best wel saaie kostschoolleven van onze
meisjes.
Moderne communicatie
In de loop van 2017 hebben we steeds meer persoonlijk contact gekregen met de oud studentes,
vooral via whatsapp. Er is een whatsapp groep door Nivedhitha (oud studente) gemaakt met de
naam: Netherlands guys. Ook dit is een gevolg van de alumni contacten. We krijgen nu veel meer
persoonlijke verhalen, vaak van meisjes die al jaren weg zijn bij Seva Sangam. Een aantal van deze
meisjes heb ik nu in contact gebracht met hun vroegere sponsor en dat is wederzijds geweldig. Af en
toe wordt er nu ook een op een geskypt met deze jonge vrouwen. Hun verhalen zijn divers,
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sommigen zijn jong getrouwd en hebben soms al kinderen, maar de meesten hebben na hun studie
een goede baan, met vaak nog studeren erbij. Een aantal vertelt ook dat zij jonge kinderen in hun
omgeving helpen met huiswerk en ook financieel. En daar doen we het toch voor.
November 2017 Seva Sangam India vierde haar 70-jarig bestaan
Afgelopen november heeft ons Indiaas bestuur tijdens de jaarlijkse "Annual Day" feestelijk haar 70jarig bestaan gevierd. Dit instituut is opgericht direct na de gewelddadige dood van Gandhi, nu bijna
70 jaar geleden. Wat heel bijzonder is, is dat de schoonmoeder van ons bestuurslid, Mrs. Parimala, al
vanaf het begin bij deze organisatie betrokken is. Mrs. Jayalakshmi Chari was een van de
grondleggers van Seva Sangam in 1948. Onze Mrs. Parimala is ook al vanaf 1960 bestuurslid in India.
Op deze extra feestelijke dag, waren er ook weer een aantal belangrijke Indiase gasten uitgenodigd,
vaak plaatselijke politici of belangrijke ondernemers. Zij mogen dan prijzen uitreiken aan de beste
leerlingen en natuurlijk heel veel toespraken houden. Ja, het Indiase netwerk in de stad Trichy is heel
gedegen. Seva Sangam staat heel goed aangeschreven en mag ook op steeds meer steun uit de eigen
omgeving rekenen. Ook wij zijn daar trots op. Wij als Stichting Seva Sangam Nederland ondersteunen
hen nu ook al zo'n 38 jaar
Ons Indiaas bestuur,
eregasten en
prijswinnende
scholieren
November 2017 Tweede
alumnimeeting
Dit keer helemaal alleen
georganiseerd door oud
Studentes, met
Nivedhitha als spil.
Nivedhitha heet
iedereen welkom en
vertelt het voornaamste
doel van deze
bijeenkomst, namelijk het maken van verstandige carrièrekeuzes voor de toekomstige studenten die
nu nog bij Seva Sangam studeren. Ze spreekt haar dankbaarheid uit over de begeleiding vanuit Seva
Sangam. Ook bedankt ze voor de economische ondersteuning en voor de ondersteuning op het
morele vlak. Ze prijst de schoolleiding met de steun voor het welzijn en onderwijsbegeleiding van de
arme studenten. Aan deze bijeenkomst hebben 20 Alumni ‘s actief meegedaan. De Alumni ‘s
spraken om de beurt over wat ze studeerden, waarom ze hier zijn en wat ze nu doen. We zijn
bijzonder trots op deze jonge meiden.
Inmiddels gaan we verder met ons project afbouwen. Momenteel worden er nog 85 meisjes door
Nederland ondersteund. Gelukkig krijgt Seva Sangam India steeds meer Indiase sponsors, die
meisjes uit hun directe omgeving op weg helpen naar een betere toekomst.
STICHTING SEVA SANGAM Secretariaat: Mieke Aussems- van de Beek Zwaluwstraat 25 6325 AS Berg en Terblijt

Website: www.sevasangam.nl
E-mail: sevasangam@planet.nl Rabobank: Iban NL82RABO0136789919 Bic:
RABONL2U, t.n.v. Seva Sangam India Berg en Terblijt
Bijdrage per maand per meisje: 16 Euro
Algemene
sponsors, bedrag naar eigen inzicht
Kamer van Koophandel Handelsregisternr. 41078617 Anbinummer: 816691770
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Jaaroverzicht 2017 Stichting Rafaël

Stichting Rafaël, een onafhankelijke organisatie die hulp biedt aan arme, zieke en/of gehandicapte
kinderen in Armenië, bestond dit jaar 15 jaar, reden voor een groot jubileumfeest op 21 mei. Het
was een zonnige dag, die geopend werd door oud-gouverneur dr. J.
Kremers.
Er waren veel optredens van zowel Nederlands als Armeense artiesten met
zang, dans, instrumentaal en vocaal. Verbindende factor was Paul van Loo,
die iedereen aankondigde en het feest afsloot met zijn ontroerende
repertoire.

Vanaf 2 juli vond in Vanadzor
(Armenië) een zomerkamp plaats
voor 90 kinderen waaronder
enkele broertjes en zusjes van
kinderen die niet konden deelnemen. Er werd veel plezier
gemaakt
en de kinderen genoten van het gezonde eten.

-In september bezocht onze voorzitter de kinderen en onze contactpersonen in Armenië.
-Ook werd in september weer een mooie speeltuin gerealiseerd in Vanadzor met tal van attracties
voor de kinderen en een fontein en banken voor de ouders.
Dit werd gevierd met een grootse opening door de burgemeester en tal van genodigden.
-In oktober was onze contactpersoon uit Yerevan Mevrouw Lala Mneyan te gast in Vilt.
Dit alles buiten onze normale activiteit; het ondersteunen van 66 kinderen in thuissituaties met
€ 20,-- per maand voor voeding en medicijnen.
Al met al is het dus weer een bewogen jaar geworden waar we met dankbaarheid en voldoening
op terugkijken.
Ter gelegenheid van ons jubileum kregen we ook een dankwoord uit Armenië en tal van brieven
van onze Rafaëlkinderen. Sommige brieven kun je niet lezen zonder tranen in je ogen te krijgen.
Het motiveert ons om stug door te gaan met onze activiteiten.
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Dankwoord uit Armenië.
Armenië, land met een duizendjarige cultuurgeschiedenis, tijdgenoot van
Egypte, Soemerie en Assyrie…
Een land dat vroeger heel groot was, nu gedecimeerd door aanvallen, veroveringen en
genocide.
Een land dat nu eindelijk onafhankelijk is en probeert oorlogen te vermijden en onder
blokkades uit te komen uit te komen.
Een land dat probeert om een zeker, mooi en vreedzaam leven op te bouwen.
Een héél arm land.
Een land dat dankbaar is voor elke helpende hand…..
Dankbaar voor stichting Rafaël…
Dankbaar voor alle sponsoren wiens weldaden het leven van mijn land en van mijn
kinderen verlicht…
Vanuit Armenië danken wij jullie allen vanuit ons hart…
E n ……. lieve Rafaëlstichting
WAT MOOI…...DAT JE 15 JAAR GELEDEN GEBOREN WERD...

Ik ben Hovik Hovhannisyan, 13 jaar en ik woon met mijn moeder en kleine
zusje samen. Mijn vader is niet meer bij ons.
Mijn moeder werkt de hele dag maar verdient alleen genoeg om brood en
aardappels voor ons te kopen.
Ik ben met zieke nieren geboren en moet vaak naar het ziekenhuis om
mijn nieren te spoelen en door deze ziekte krijg ik nu ook problemen met
mijn bloedsomloop, aderen en hormonen.
Dankzij de hulp van Rafaël kan mijn moeder medicijnen voor mij kopen en het ziekenhuis betalen.
De dokter zegt dat ik hierdoor langer kan leven. Ik wil heel graag langer leven.

Ik ben Seda Gazaryan, 13 jaar oud.
Ik heb geen vader meer, alleen moeder en 2 zussen. Eerst woonden wij met onze oude
grootmoeder in een dorp. Het was daar heel mooi: veel bomen,
bloemen en vogels. Wij hadden kippen die eieren voor ons legden. Na
de dood van oma moesten wij naar Yerevan verhuizen omdat mijn
moeder daar kon werken en een woning huren.

Zij werkt nu de hele dag, vaak meer dan 12 uur en komt heel moe
naar huis. Zij zegt dat ik haar kleine helper ben omdat ik voor mijn
kleine zusjes zorg. Ik kook ook voor ons, was alles op de hand en ruim
alles op. Mijn moeder zegt dat ik het beste kook van de hele wereld.
Misschien wil ik later graag kok worden, wie weet…….
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Jaaroverzicht 2017 Stichting Kumari
Stichting Kumari
Dit jaar vierden we
ons derde lustrum.
In de afgelopen 15 jaar mochten we voor
heel wat kinderen hét verschil maken,
met heel wat inspirerende partners
samenwerken, heel wat projecten realiseren.

F.A.I.R.
project/
Netherla
nds

Global
exploratio
n/Netherla
nds

stichting
Kumari

Zuyd
Hogeschoo
l/Netherla
nds

Liliane
fonds
/Netherl
ands

Universit
y
Maastric
ht/
Global
health
departm
ent
Sukhihome /
Belgium
Karuna
foundati
on
/Netherl
andsNepal

Speerpunten in ons werk blijven de zelfstandigheid van de verschillende project partners, het verlenen
van zorg aan kinderen met een handicap in de landelijke gebieden in het kader van ons ‘Shine-project’
en training van de teams.

Shine project (gezamenlijk project van de S.E.R.C.-school en stichting Kumari) In het kader van
dit project zijn al verschillende activiteiten ontplooid en het succes is groot.

De laatste hand is gelegd aan het
gebouw van de ouderorganisatie
PAPID uit Chautara /Sindhupalchowk. Sinds begin 2016 hebben
we
contact
met
deze
ouderorganisatie uit het door de
aardbeving zwaar getroffen
district. De realisatie van dit gebouw was een gezamenlijke actie
van het Shine project (SERCschool en stichting Kumari) Wilde
ganzen/Global Exploration en de
Rotary van Kathmandu. Er zal nog
een keuken en toilet bijgebouwd
worden met hulp van Oxfam en
de Stichting "Holland Building"
Nepal uit Enkhuizen.

Via de Nederlandse stichting
‘Nepal Geeft’ heeft een
leerkracht
van
hun
projectpartner uit Simikot in
het kader van ons Shineproject een training binnen de
S.E.R.C.-school gevolgd. In
deze training werd het werken
met gehandicapte kinderen
heel uitgebreid besproken.
Ook in Nederland worden
kennis en kunde gedeeld. Via
onze stichting werd de
stichting ‘Nepal Geeft’ in
contact gebracht met Unica
foundation. Onlangs kregen
we bericht dat 2 separate
zonne-energie-installaties van
2Kw gebouwd zullen worden
door Unica. Hiermee zijn de
leefomstandigheden van een
veertigtal gehandicapte kinderen enorm verbeterd.
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Na de aankoop van een stuk land in Chapagaun voor de
bouw van een expertisecentrum/ school voor 250 gehandicapte kinderen, zijn we eind 2017 begonnen
met de realisatie van de bouw. In verband met de opzegging van de huur van het bestaande gebouw,
kwam er een enorme druk op de bouwplannen. Eind december werd er gedwongen verhuisd naar een
zeer basale leefstructuur in Chapagaun. Momenteel krijgen de leerlingen op twee locaties onderwijs
en therapie. Er moet op beide locaties enorm veel geïmproviseerd worden! We hebben groot respect
voor de flexibiliteit van team, kinderen en ouders!
Binnen het werk van onze projectpartners is de voorbereiding op een zo actief mogelijke deelname
aan het leven, heel belangrijk.

Training van zelfstandigheid binnen het LDC.
Binnen de SERC-school blijft de intensieve training van kinderen doorgaan met uitmuntend succes.
Eveneens dit jaar bezocht Global
exploration de S.E.R.C.-school.

Ook in 2017 maakte stichting Kumari
deel uit van het Platform Wereldburgerschap.
Er werden twee bezoeken gebracht aan de projectpartners in Nepal.

Stichting Kumari
Januari 2018
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Stichting Hulp Door
Genade
2018 is alweer enkele weken oud maar we willen u nog een terugblik geven
van onze activiteiten in 2017.
In maart heeft het jaarlijkse groot transport plaatsgevonden met hulpgoederen: kleding, dekens,
fietsen, bedden enz. Dit werd uitgedeeld aan de Roma mensen in de omgeving. De stichting
kreeg hierbij hulp van een jong Belgisch echtpaar, Tijs en Jessica Priem, die daar wonen en zeer
intensief met deze mensen werken. Zij kennen de meest schrijnende gevallen en
weten dus waar de hulp het best op zijn plaats is.

Begin van de maand juni hebben 16 studenten van de NHTV uit
Breda een week geholpen met het project ‘ramen en deuren
vernieuwen in het zigeunerdorp Geoagiu’.
De studentes hebben actief voor animatie
met de kinderen geregeld.
De studenten waren erg onder de indruk dat er
zoveel armoede en ellende is op nog geen 1700Km
van Nederland.

Eind juli zijn weer 40 kinderen uit de stad Boekarest op vakantie geweest in Hollands Hof,
Romos. Het verblijf werd gesponsord door de Stichting Wees een Lach en een met een bijdrage van
de Stichting Hulp door Genade. De kinderen hebben wederom genoten van de natuur, sport en de
creatieve bezigheden.

Wilt u een vakantie project ondersteunen zodat de stichting meer kinderen kan laten genieten van
een zorgeloze week, meldt dan bij uw gift “kindervakantiewerk”. De lach en blijdschap van de
kinderen is het meer dan waard.
Augustus, de maand van de Top Cauberg Challenge. De renners brachten met hun sportieve
prestatie weer een mooi bedrag bijeen voor het jeugdhuis in Cugir. De kinderen zijn ontzettend
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dankbaar hiervoor.
Dank aan de
vrijwilligers die de
stichting Top
Cauberg Challenge
geholpen
hebben om dit evenement te doen slagen.
De samenwerking met Stichting Phoneo die de
stichting vorig jaar aangegaan is betreffende het jeugdhuis verloopt
uitstekend. Elke middag zijn de kinderen aanwezig voor begeleiding met hun
huiswerk en creatieve activiteiten, sport en spel.

In september kreeg de stichting
hulpartikelen aangeboden door
de fam. Schreurs van het Hof
van Ulvend: stalen bedden met
matrassen, ramen en deuren,
stoelen, dekens, gordijnen enz.
Tevens was er een gift van de
Fa Oprey uit Margraten: tegels en houten
plaatwerk.
Een extra
transport moest
geregeld worden. Dhr. Anker van de firma A ware food
groep was bereid om voor de tweede keer dit jaar te
sponsoren.
Al deze mensen verdienen een dikke pluim. Namens de
Stichting en de mensen uit Roemenië hartelijk dank voor
de hulp.

De studenten van de NHTV waren zo enthousiast over hun project
en onder de indruk van wat ze gezien hadden dat er een tweede
groep in oktober kwam.
Wederom waren het 16 studenten voor een nieuw project. Jan en
Gerry Aarts van de Stichting Hulp door Genade en Tijs en Jessica
Priem, stichting Pelunca hebben samen bekeken wat het meest
urgent was.
Het werd daken herstellen in het zigeunerkwartier in Orastie. De
winter stond voor de deur en de meeste mensen daar hebben een
slecht huisje met ook nog een “gaten dak”.
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Alle huisjes werden voorzien van metalen dakplaten. Een hele klus maar het is gelukt in een week.
De studenten hebben geweldig werk geleverd. Tevens kregen de gezinnen nog een voedselpakket
en werden de kinderen voorzien van nieuwe schoenen die dit keer weer geschonken waren door de
fa. Wechseler uit Valkenburg.
Namens de enthousiaste kinderen en ouders hartelijk dank.
Zouden er groepen of scholen zijn, of kent u iemand die ook zo’n project willen doen, neem dan
contact met ons op om samen te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Het project Bread to Live, waarover in de vorige nieuwsbrief uitgebreide informatie, komt ook
langzaam op gang. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact op met de Stichting voor verdere
info.
Zonder al uw hulp en inzet kan de Stichting deze projecten in Roemenië niet runnen. Onze hartelijke
dank voor uw bijdrage en inzet.
Samen kunnen we de kinderen een beetje vreugde in hun leven geven en helpen een betere
toekomst op te bouwen. Iets wat voor de meeste kinderen hier vanzelfsprekend is.
De Stichting Hulp door Genade en de kinderen in Roemenië hopen ook in 2018 op uw steun te
mogen rekenen.
- We zijn ANBI gecertificeerd
- Kent u mensen die een kind willen sponsoren in het project Bread to Live. Laat ze dan contact met
ons opnemen
- Indien u extra wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op ABN/AMRO
Stichting Hulp door genade IBAN: NL 28 ABNA 0515679410

Het bestuur Stichting Hulp door Genade
Secr. Gerry Aarts
Tel. 06-11321664
Email: info@stichtinghulpdoorgenade.nl
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Jaaroverzicht 2017 Stichting Global Exploration
“TOGETHER ONE WORLD!”
Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het
bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze
jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijsprojecten in
ontwikkelingslanden. SGE neemt dan ook het organisatorische gedeelte van het gezamenlijke project
tussen scholen voor haar rekening. De stichting heeft geen
winstoogmerk. Xplore is een project georganiseerd en
uitgevoerd door Stichting Global Exploration, in samenwerking
met 22 middelbare scholen uit Limburg en daarbuiten.
Ons motto is: “Together one World!”
JAARVERSLAG OVER 2017 IN VOGELVLUCHT
Een uitgebreide versie is het boek dat wij jaarlijks uitgeven. Ook het financiële jaarverslag staat hier
uitgebreid in vermeld.
o

o
o
o
o

Xplore: In totaal reisden 16 scholen met
477 leerlingen 81 docenten en 16 artsen naar
Cambodja/ Thailand; China; India; Indonesië;
Mongolië, Nepal, Peru Tanzania, Zuid-Afrika en
Rusland
o
In 2017 organiseerde Fontys sport
Hogeschool samen met SGE een minor Global
Exploration en sport. De een half jaar durende
minor vond haar hoogtepunt in een drie weken
durende stage in Zuid-Afrika.
Global groepen: In 2017 reisden twee Global groepen met in totaal 38 deelnemers
en 3 clusterleiders naar Rusland en Thailand.
Xplore Europe: in 2017 kwamen in totaal 230 Chinese en 25 Indonesische jongeren
naar Nederland, basisschool en middelbare school
Wereldburgers in dop. Er werden in totaal 54 lessen wereldburgerschap gegeven
op 15 Basisscholen.
Trainingen Alle groepen kregen van het SGE-team trainingen in:
▪ Interculturaliteit: Better Care Network, Volunteer Correct, Defence for
Children
▪ De sustainable development goals
▪ De crewactiviteiten voor de crews: Health, Culture, Education and Nature.
▪ After Travel Experience
▪ Draagvlakversterking
▪ Alle trainingen staan ter inzagen voor docenten op de dropbox
van SGE.
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o

Scholen voor scholen
▪ In samenwerking met Wilde Ganzen werd in 2017 €119.677,- besteed aan
de bouw van dorpsscholen, het planten
van bomen, het verzorgen van teach the
teacher trainingen. Er bleef €50.000,staan voor geoormerkte projecten in
2018. Door omstandigheden konden
deze projecten nog niet in 2017 worden
voltooid.

Project “Wereldburger in de Dop”
Naast stages wereldwijd organiseert SGE samen met de betrokken jongeren, gasten van over heel de
wereld en alle stichtingen van het platform wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul gastlessen op
basis- en middelbare scholen: dit jaar ook aan alle basisscholen in Valkenburg:

Beleidsspeerpunten 2018:
·
Verdere professionalisering van het Bestuur: nadruk op continuïteit en financieel gezond blijven
·
Verder uitbreiden van SGE scholen
·
Verdere verbetering als inhoudelijk en dienstverlenende professionele instelling
Uitwerken projecten Ni Hao, Global Exploration classroom en Global teachers

Mervyn Smeets
Stichting Global Exploration
Directeur
www.global-exploration.nl
06-22463413
Only Together we can be the change we want to see in the world!
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Jaaroverzicht 2017 Stichting Senehasa

SENIOR HOME
Aan het einde van het jaar is het goed even terug te kijken op
het afgelopen jaar. Wij doen dat met zeer veel genoegen en
mogen constateren dat het Senehasa Senior Home er nog
steeds fantastisch bij ligt. In april/mei ging secretaris Jo en 6
meereizende gasten naar het Senior Home om het met eigen
ogen te kunnen aanschouwen. Daar werden diverse workshops
gegeven, samen met de in totaal 32 bewoners van het Senior
Home een pelgrimstocht (per bus) gemaakt naar de plaats
Matara en een uitstapje
naar het strand in Hikkaduwa, met diner in hotel Ranmal.
Wederom een geweldige belevenis voor alle bewoners, wat
alleen mogelijk was dankzij de extra giften van diverse
sponsoren. Waarvoor nogmaals hartelijk dank!
ROB’S EDUCATIONAL FARM
We waren samen goed op weg richting selfsupporting, doch de
zware overstromingen in Sri Lanka in de maand mei hebben roet in
het eten gegooid. Waar elders in het land veel slachtoffers vielen,
bleven de bewoners van het Senior Home gelukkig ongedeerd, maar
vooral Rob’s Educational Farm, het gezamenlijke project van vd Looij
Foundation Mechelen, het VMBO te Maastricht en de stichting
Senehasa kreeg het zwaar te verduren. Veel van de aanwezige
gewassen gingen verloren en moeten daarom opnieuw worden
aangeplant.
Dit betekent nu voor onze
stichting helaas de nodige
vertraging in de afbouw van ons project. Omdat Rob’s
Educational Farm een herstart moet maken en de oogsten
langer op zich laten wachten, zal de planning voor wat betreft
volledige selfsupporting moeten worden bijgesteld en zal het
Senior Home de steun vanuit Nederland zeker nog een paar jaar
extra nodig hebben.
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IN MEMORIAM
Minder plezierig nieuws was het overlijden van een van onze vaste
donateurs, Nell van der Aart, huisgenoot van pater Gerard van den Beuken.
Zij overleed na een langdurige ziekte op 3 oktober. Nell bezocht in het
verleden ook het Senior Home in Baddegama. Dat zij haar hart open had
staan voor de kansarmen in Sri Lanka, bleek zelfs bij haar afscheid. Ze vroeg
aan iedereen om in plaats van bloemen een donatie te doen voor een
tweetal projecten in Sri Lanka, namelijk het St. Vincent’s Home te Maggone
en het Senior Home in Baddegama. Dit leverde een prachtig bedrag op, dat
gelijk verdeeld wordt over beide projecten.

VERGADERINGEN, LEZINGEN EN MARKTEN
Het afgelopen jaar kwam het bestuur vijfmaal in vergadering bijeen,
afwisselend ten huize van een van de bestuursleden. Daarnaast
verzorgden wij als lid van het platform Wereldburgerschap een zevental
lezingen over ons project in de gemeente Valkenburg a/d Geul en wel:
tweemaal in zorgcentrum Oosterbeemd, tweemaal in de huiskamers
van Broekhem en Sibbe en eenmaal in de huiskamer van Schin op Geul.
Daarnaast werden nog lezingen gegeven in Schimmert, Landgraaf en
Simpelveld.
Ook stonden wij een aantal malen op een markt
om producten uit Sri Lanka en de eigen
zelfgemaakte jamsoorten te verkopen voor het
Senehasaproject: de St. Rosamarkt, Preuf
Hölsberg, de wintermarkt in Oosterbeemd, de adventsmarkt in Bocholtz en de
Kerstmarkt van Obvion in Heerlen.
VREDESVLAM
Als lid van het platform Wereldburgerschap zijn wij ook nauw betrokken bij het realiseren van een
Vredesvlam in Valkenburg. Het realiseren van een plekje in de gemeente Valkenburg
a/d Geul om even stil te staan bij Vrede. In dit kader werden er in de internationale
week van de Vrede van zondag 17 september t/m zondag 24 september allerlei
activiteiten gehouden die te maken hebben met Vrede, Verdraagzaamheid, Vrijheid
en Veiligheid.
Niet alleen in de week van de vrede stonden we
stil bij Vrede. Zeker ook in de kersttijd paste een
moment van bezinning. Daarom hebben de leerlingen van diverse
basisscholen en ook onze ouderen in de bejaardencentra allen met
Kerst een kerststerretje gekregen. Hierop kon ieder zijn kerstwens
schrijven en het sterretje ophangen in eigen kerstboom of in die
van de Sint Nicolaas- en Barbarakerk. Als lid van de werkgroep
Vredesvlam Valkenburg hebben wij hieraan een bijdrage geleverd
door het maken van de benodigde 1200 sterretjes.
Jaarverslag Platform wereldburgerschap 2017

Pagina 18

DONATIES EN ADOPTIES
In het afgelopen jaar ontvingen wij naast enkele vaste maandelijkse bijdragen van
donateurs diverse éénmalige giften. O.a. enkele grote giften van het Leo Brueren Fonds
DOO te Venlo, de Vastenaktie in de gemeente Vlodrop, van het bisdom Roermond en
van de personeelsvereniging gemeente Valkenburg a/d Geul. Daarnaast diverse
particuliere giften van € 50,--, € 100,-- en meer. Verder een 9-tal adopties, d.w.z. voor
het adopteren van een van de bewoners voor elk van € 1,00 per dag.

HARTELIJK DANK!
Uiteraard zeggen wij al deze gulle gevers hartelijk dank, maar natuurlijk ook alle andere sponsoren die
in het afgelopen jaar ons steunden met een donatie en/of met het afnemen van onze Senehasajam,
kruiden en/of theeproducten.

Het bestuur van de stichting Senehasa ziet er als volgt uit:
Ton Kleinjans, voorzitter
Secretariaat
Jo Knubben, vicevoorzitter en secretaris
Spoorlaan 21
Jan Willems, penningmeester
6301 GB Valkenburg LB
Miriam Caelen-Jongen, bestuurslid
T +31(0)43 6012021 of +31(0)6 555 15 499
Ivo Benders, bestuurslid en websitebeheerder
Jo.knubben@gmail.com
Marion Pieters, bestuurslid
www.senehasa.nl
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Jaaroverzicht 2017 Taalcafé
In maart 2017 zijn we gestart met een taalcafé in Valkenburg in de Kloosterkerk aan de Oosterweg.
Dit is een ontmoetingsplaats voor statushouders (nieuwe Nederlanders) en Valkenburgse
vrijwilligers. Dit gebeurt nu elke 2 weken op donderdagavond van 19 tot 21 en is een groot succes.
Gasten uit Syrië, Eritrea, Colombia, Birma,
Afghanistan, Iran, Palestina, Soedan en meer
komen regelmatig.
Onder het genot van een kopje koffie of thee en fris
voor de kinderen worden deze avonden heel divers
ingevuld. Er wordt serieus taalles gegeven, of er
worden problemen besproken. Maar verder ook
gewoon gezellig kletsen, elkaar leren kennen of een
spelletje doen. Gemiddeld komen er tussen de 20
en 30 personen en ook nog wat kinderen. Er is een grote groep vrijwilligers uit Valkenburg. Velen van
hen komen trouw elke 2 weken. Inmiddels zijn er ook heel veel persoonlijke contacten ontstaan
tussen inwoners van Valkenburg en nieuwe Nederlanders. En heel veel van deze gezinnen hebben nu
een persoonlijke taalcoach. Deze begeleidt hen om zo spoedig mogelijk en succesvol het
inburgeringexamen te halen.
In 2017 hebben we ook een aantal keren een bijzondere activiteit georganiseerd, zoals op donderdag
4 mei. Samen met zangeres Annemiek Kusters hebben we toen stilgestaan bij Dodenherdenking. In
de Vredesweek hebben we iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de Vredesdienst en andere
activiteiten in deze week. En in de Sinterklaastijd hebben we een gezellige avond verzorgd, weer met
liedjes en muziek van Annemiek Kusters, cadeautjes voor de kinderen en Sinterklaas lekkers voor
allemaal. Dit was weer een geslaagde avond.
In november zijn we gaan zoeken naar een nieuwe locatie. De reden was vooral het nogal galmende
geluid in de Kloosterkerk. Verder ligt dit gebouw aan een drukke doorgaande weg, niet zo veilig voor
de kinderen. De buitendeur zat nooit op slot. We hebben een mooie nieuwe plek gevonden in de
GasterIe van zorgcentrum Oosterbeemd en daar zijn we begin 2018 naar verhuisd. Op deze plek
nogmaals hartelijk dank voor het zeer gastvrije jaar in de kloosterkerk van de Protestante
Gemeenschap.

Namens de werkgroep Taalcafé binnen
Platform Wereldburgerschap
Mieke Aussems van de Beek
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Jaaroverzicht 2017 Wereldwinkel
De finale van wereldwinkel Valkenburg, zo zou je het kunnen noemen.
In 2017 werd duidelijk dat wereldwinkel Valkenburg
moest constateren dat de gehoopte omslag niet meer
zou plaatsvinden. Na jaren van teruglopende omzet
heeft wereldwinkel Valkenburg besloten om, na ruim 22
jaar, haar activiteiten te beëindigen. Teruglopende
omzet, concurrentie van grootwinkelbedrijven,
verandering van koopgedrag van klanten en minder
toestroom en “vergrijzing” van vrijwilligers hebben
geleid tot dit besluit.
Door de jaren heen heeft Wereldwinkel Valkenburg
moeten constateren dat de jaarlijkse omzet daalde tot
een bedenkelijk niveau. De kosten bleken hoger te liggen dan de inkomsten. Na elk dubbeltje te
hebben omgedraaid, de kosten te hebben geknepen tot het absolute minimum (huur, woonlasten
telefoon etc.) moest Wereldwinkel Valkenburg helaas constateren dat openhouden van de winkel
economisch niet langer verantwoord is.
Een gedeelte van deze omzet is overgenomen door grote winkelbedrijven als Hema, Albert Heijn, Jan
Linders e.d. Op zich een verheugend feit omdat de Wereldwinkel hiermee een belangrijk doel heeft
bereikt: “brede toegang voor eerlijke handel in de westerse samenleving”.
Wereldwinkel Valkenburg had tevens te kampen met een terugloop van klanten die Winkelstad
Valkenburg hebben zien veranderen. Winkelstad Valkenburg heeft in de afgelopen jaren een
metamorfose ondergaan. In het centrum prachtige nieuwe winkels en nieuwe aankleding van wegen
en gebouwen. Helaas lijkt het of de Lindenlaan hiervan niet profiteert. De toeloop is gedaald en
minder mensen vinden de weg naar de Lindenlaan en derhalve ook naar de wereldwinkel.
Daarnaast werd het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Een probleem waar veel organisaties
tegenwoordig mee te kampen hebben. Ondanks inspanningen van de tot het bot gemotiveerde
bestaande vrijwilligers werd het bemensen van de winkel en overige activiteiten steeds lastiger.
Al met al reden voor de wereldwinkel om, met pijn in haar hart, haar activiteiten begin 2018 te
beëindigen.
De vrijwilligers van wereldwinkel Valkenburg kijken echter met trots en toch ook een grote mate van
voldoening terug op de 22 jaren die zij hebben mogen bijdragen aan de filosofie van de
wereldwinkelgedachte namelijk: EERLIJKE HANDEL.
Dit was echter alleen maar mogelijk dankzij de vele klanten die de wereldwinkel in de loop der jaren
een warm hart hebben toegedragen. Klanten die begaan waren en zijn met het lot van zovelen die
moeten knokken voor een eerlijk aandeel van hun werk.
Deze mensen heeft de wereldwinkel dankzij haar klanten kunnen helpen aan een gerechtvaardigd
eerlijk inkomen, betere sociale voorzieningen en vooral een nieuw perspectief. Voor dit alles zeggen
wij veel dank aan al onze trouwe klanten.
Naast voldoening en trots zal Wereldwinkel Valkenburg echter ook een gevoel van gemis ervaren.
Het gemis van de gezellige winkel. Het gemis aan het contact met de klanten. Het gemis aan de
uitstraling van een wereldwinkel voor een winkelstad. Het gemis voor een gemeente die fairtrade
hoog in het vaandel heeft staan. En tenslotte het gemis bij de vrijwilligers die de wereldwinkel met
hart en ziel in stand hebben gehouden.
Victor Huijds, Voorzitter Wereldwinkel Valkenburg
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Valkenburg en het Nationaal Holocaust Namen Monument.
Verhaal Jos Smeets bij Holocaust Herdenkingsdag in Museum Land van Valkenburg,
Als voorzitter van het Platform wereldburgerschap van Valkenburg aan de Geul. Is het mij een eer
vandaag hier te mogen staan.
Het platform vertegenwoordigt tien organisaties voor Particulier initiatief uit onze gemeente die zich
in zetten in landen zoals Armenië, Brazilië, Cambodja, China, India, Indonesië, Mongolië, Nepal, Peru,
Roemenië, Sri Lanka en Zuid-Afrika. We zijn een adviesorgaan van de gemeente betreffende
Millennium- nu duurzaamheidsdoelen. Doelen wereldwijd en door alle landen aanvaard.
Verbeter de wereld maar begin vooral bij jezelf zo leerden wij vroeger al op school. Daarom houden
we ons ook bezig met het verspreiden van deze doelen binnen onze gemeenschap. We staan oa. stil
bij honger en armoede, bij Fair Trade, en jarenlang dreven onze vrijwilligers de Wereldwinkel , die nu
helaas moet sluiten. Wij houden ons bezig met de vluchtelingenproblematiek > lokale initiatieven
hebben geleid tot het Taalcafé dat onder auspiciën van het Platform existeert (na Kloosterkerk nu
Oosterbeemd). Wereldburgerschap ten voeten uit.
en duurzaamheid en de vluchtelingenproblematiek. We geven lessen wereldburgerschap op scholen
en willen een bijdrage leveren aan Vrede.
Daarom is het goed hier vandaag stil te staan en te gedenken. Stil te staan bij die 6 miljoen
omgekomen Joodse burgers in de WO II. Hen te eren en nooit te vergeten. En…. Er alles aan te doen
om dit nooit meer te laten gebeuren.
Een kort filmpje wil deze boodschap onderschrijven: “we remember”. (filmpje)
Om te herinneren...
Wij herdenken de 42 Valkenburgse slachtoffers, weggevoerd uit onze straten en nooit meer
teruggekomen. Daarom wil Valkenburg hun eren door hun namen op te nemen in het Nationaal
Holocaust namen museum in Amsterdam.
(Filmpje Nationaal Holocaust Namen monument)
Tijdens filmpje:
Het Nederlandse Auschwitz Comité heeft samen met de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind op
16 december 2016 het nieuwe ontwerp voor het Holocaust Namenmonument Nederland
gepresenteerd. Dit nationale monument komt – meer dan 70 jaar na afloop van de Tweede
Wereldoorlog – in het hart van het Joods Kwartier in Amsterdam, daar waar het zich heeft
afgespeeld. Het monument omvat vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven, dat ‘In
herinnering aan’ betekent.

Als bezoekers de gedenkplaats binnenkomen treden zij een labyrint van gangen tegemoet met aan
beide zijden twee meter hoge bakstenen muren die de boodschap ‘In herinnering aan’ dragen. Op elk
van de 102.000 stenen wordt een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd,
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zodanig dat de namen van de slachtoffers aanraakbaar zijn. De muren met namen dragen vier
objecten van spiegelend roestvrijstaal.

DIA van Namen) Wij gedenken onze Valkenburgse medeburgers bij naam. In stilte willen wij hun
namen tot ons laten doordringen.
Dia blauw; Facebook bericht: Valkenburg adopteert
Het Platform wereldburgerschap zocht samen met de stichting struikelstenen contact met het
Nederlands Auschwitz Comité en besloot de namen van onze 42 medeburgers te adopteren.
Omdat zij nooit vergeten zullen worden opdat dat nooit meer gebeuren kan.
Graag wil ik de certificaten van adoptie overhandigen aan onze Burgemeester De heer Jan Schrijen.
8e en Laatste Dia: WE REMEMBER
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21 september de internationale dag van vrede hoopt het platform wereldburgerschap
samenwerkend met de gemeente Valkenburg, de kerken aan de Geul, de protestantse
geloofsgemeenschap Maas- en Heuvelland, Scouting Valkenburg, Stichting ‘t Kruus op d’n
Tore en de Valkenburgse Kunst- en Cultuurraad het monument van Vrede te mogen
onthullen en tezamen met de Kunst en cultuurraad, de Dialect kring Veldeke en de
Poëziegroep d’n Dwingel een gedichtenbundel annex fotoboek
“IN VREDESNAAM” te mogen uitgeven.

Vlam veur vrae in
Valkeberg

Ièwig brennend
in ’t hart van de sjtad,
vlak bie de ’ouw’ kèrk.
De nuuj sjtadspoort,
en die brök,
oats gans kapot door ‘ne versjriekelike oorlog.
’n Vlam veur oes allenei
Valkebergersj en al oos gaste
um effe bie sjtil te sjtoon
en nao te dinke euver
VRAE!
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Jaarrekening 2017 en begroting 2018 Platform Wereldburgerschap
Platform
Wereldburge
rschap
pos nr

Baten

2

Subsidie van
gemeente

3

2017
Begroting
12.330,00

2017
Realisatie
12.330,00

2018
Begrotin
g

10
12.330,0
0

Andere
inkomsten.
Prot.Kerk
Sinterklaas
Taalcafé

500,00

2017

2017

2018

Lasten
Bankkosten
Regiobank
Platform
Bijdrage aan PI's
Valkenburg aan de
Geul : €400,- /
aktive PI

Begroting
100,00

Realisatie
69,00

Begroting

Administratievergader kosten
Platform
Ondersteuning
draagvlak jongeren
uit gemeente

200,00

pos nr

11

12

13

14

15

16

17

100,00
4.400,00

3.600,00

384,39
300,00

1.500,00

400,00
1.500,00

1.900,00
Draagvlakaktiviteit
en op scholen.
Youth in the
classroom. Lasten
2016€ 925,- naar
2017
Verhalen van over
de hele wereld.:
cyclus in gemeente
Markten en
festivals, promotie
Wereldburgerscha
p
Bijdrage fairtrade

4.000,00

1.205,00
1.900,00

700,00

700,00
800,00

2.000,00

2.646,03
2.400,00

500,00

500,00

18

19

Bijzondere
gebeurtenissen /
incidentele
subsidies
Taaalcafé

1.000,00

100,00
2.500,00

1.500,00

1.699,96
2.000,00

20
21

22

Kosten
toegevoegd
secretaris
gemeente
PR en advertenties

500,00

500,00

100,00

127,50
150,00

23

Representatie
kosten Platform

88,50
100,00

27
28

Totaal

12.330,00

12.830,00

12.330,0
0
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overschot /
tekort ten laste
reserves
voorgaande jaren.

-2.070,00

-

12.330,00

1.409,62

4.020,00

12.830,00 12.330,00
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Opm. In Bijzondere gebeurtenissen 2018

begroting :
€ 2.100 tbv, Holocaust namen monument i o.m. college Valkenburg a/d
Geul (in jan 2018 betaald)
De begroting en jaarafrekening werden aan de leden van het platform
voorgelegd en met dank aan de penningmeester geaccordeerd.
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Plannen platform Wereldburgerschap voor 2018:
Eigen activiteiten aangesloten stichtingen:
Uiteraard gaan alle betrokken stichtingen verder met hun werk in Armenië, Brazilië, Cambodja, China,
India, Indonesië, Mongolië, Nepal, Roemenië, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Togo en Zuid-Afrika.
Ondersteuning jongeren uit de gemeente
De veel gehoorde klacht dat de jeugd niet te porren is voor wereldburgerschap en
ontwikkelingssamenwerking kan in Valkenburg gelogenstraft worden. Jaarlijks gaan vele jongeren via
Global – Exploration of hun eigen Hbo-school op stage ergens in de wereld om daar die verandering te
zijn die zij zo graag zien.
Draagvlak wereldburgerschap lessen op scholen
Jaarlijks geven de leden van het Platform, samen met Global Exploration jongeren en of gasten uit de
partnerlanden steeds meer gastlessen op basis- en middelbare scholen. Ook dit jaar willen wij weer
proberen “alle” Valkenburgse scholen hierbij te betrekken.
Verhalen over de wereld in “huiskamers” in de diverse wijken van de gemeente
In samenwerking met de teamleiders van Sevagram wil het platform alle “huiskamers“ in de diverse
wijken van de gemeente betrekken bij Wereldburgerschap. Dit door het geven van lezingen, over de
projecten wereldwijd. Maar zeker ook tijdens de Exchange dagen van Global Exploration jongeren van
uit de wereld te betrekken bij stage, sociale, projecten bij de diverse centra in de gemeente.
Vluchtelingen
Het platform wil aandacht schenken aan de vluchtelingenproblematiek in Valkenburg en omgeving. Dit
door de organisatie van een Taal café iedere 14 dagen in Bejaardentehuis Oosterbeemd.
Vredeswake:
Gedurende de Vredesweek van 16 tot en met 23 september wil het platform wereldburgerschap met
zoveel mogelijk Valkenburgse verenigingen aandacht schenken aan Vrede en een Vredes wake
organiseren in het centrum van Valkenburg. Op 21 september 2018 hopen we het Monument van
Vrede te kunnen onthullen en in samenwerking met de Kunst en cultuurraad, de Dialect kring Veldeke
en de Poeziegroep den Dwingel een gedichtenbundel annex fotoboek “IN VREDESNAAM” te mogen
uitgeven.
Website en facebookgroep
Het platform beschikt over een FB-pagina waarop de activiteiten gepubliceerd worden. Het streven is
in 2018 minimaal 1000 unieke bezoekers te verwelkomen.
Een monument van Vrede in Valkenburg
Op 21 september 2017 tijdens de internationale vredesweek willen we de Vlam van Vrae in
Valkenburg onthullen.
Kerstwensen en sterretjes voor iedere Valkenburger en onze gasten
In de donkere dagen voor Kerstmis geven we alle passanten van de St. Nicolaas en Barbarakerk, de
jongeren van de basisscholen en de ouderen van de bejaardencentra ee3n kerststerretje cadeau.
Hierop kan eenieder een wens schrijven en daarna ophangen in de kerstboom in de kerk of thuis.
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DUURZAME GEMEENTE

Samen gaan we ervoor!
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