TOGETHER4PEACE - LET’S BRIDGE

Dit project is mede gefinancierd met subsidie van het ‘Youth in Action’ Programma
VERANTWOORDING
In onze Belgische samenleving, gekenmerkt door toenemende multiculturaliteit, willen de
jongeren van “Together4Peace” bijdragen tot meer positieve en harmonieuze relaties onder
mensen van verschillende achtergronden (taalgemeenschappen, culturen, godsdiensten,
generaties). Ze zijn overtuigd dat vrede begint met hoe je de ander tegemoet treedt in het
dagdagelijks leven, op school, in je wijk, in familie. Daar ligt juist de uitdaging : omdat we zo
verschillend zijn van elkaar is het vaak moeilijk om de stap naar de ander te zetten. Waar
mensen samen zijn zonder voor elkaar open te staan, ontstaan er misverstanden,
vooroordelen, spanningen, agressie. De jongeren van Together4Peace voelen zich
verantwoordelijk om zich actief in te zetten voor meer eensgezindheid in de maatschappij.

DOELSTELLING
De jongeren van Together4Peace zijn een honderdtal jongeren tussen 14 en 25 jaar uit heel
België. Als groep weerspiegelen ze de diversiteit van de Belgische samenleving. Ze willen zich
vormen in:
•
•

constructief omgaan met het anders-zijn van de ander
het ontwikkelen van hun persoonlijkheid en hun eigen talenten

•

het beleven van essentiële waarden als saamhorigheid, respect, geweldloosheid,
vrede en solidariteit

ONTSTAAN EN VOORGESCHIEDENIS
De groep Together4Peace is ontstaan in november 2011 op initiatief van « Jongeren voor
een verenigde wereld » (Focolarebeweging – www.focolare.be). Hun eerste uitdaging was
om met 120 jongeren van verschillende talen en culturen de musical Streetlight uit te
voeren, in samenwerking met de International Performing Arts Group Gen Rosso. De
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voorstellingen vonden plaats in Tour&Taxis op 12 en 13 mei 2012, voor 2400 toeschouwers,
onder wie Prins Filip en Prinses Mathilde.
De jongeren ondervonden toen dat ze in korte tijd zeer sterke onderlinge banden
opgebouwd hadden. Ze ontdekten dat hun eensgezindheid een teken van hoop was voor het
publiek.
Begin september 2012 hebben een vijftigtal jongeren uit België deelgenomen aan het
Genfest in Boedapest (www.genfest.org). In dit festival voor de vrede ontmoetten ze 12.000
jongeren uit heel de wereld rond het thema « Let’s bridge » : bruggen bouwen naar de
ander als sleutel voor de vrede.
Dit is het thema geworden van het nieuwe project van Together4Peace 2012-2013.

TOGETHER4PEACE - LET’S BRIDGE 2012-2013
Met hun nieuwe project gaan de jongeren een drievoudige uitdaging aan :
•

In hun dagdagelijkse leven de Lifestyle4peace in praktijk brengen om bouwers van
vrede te zijn – in familie, op school of de universiteit, sportclub of jeugdbeweging.
Daarbij spannen zij zich in om de stap te zetten naar wie ‘anders’ is (taal, cultuur,
levensstijl, generatie, geloofsovertuiging).

•

Op lokaal niveau micro-projecten ontwikkelen in de geest van de Lifestyle4peace :
sportactiviteiten, culturele ontmoetingen, sociale acties met als doel om bruggen
tussen mensen te bouwen.

•

Samen de happening « Let’s bridge » organiseren, op 20 april 2013 in Brussel met
als doel :
o Andere jongeren (vanaf 12 jaar) door een heel gevarieerd programma te
betrekken in het beleven van de Lifestyle4peace.
o Met hun diverse talenten hun ervaring met het beleven van de
Lifestyle4peace doorgeven tijdens een zaalprogramma voor jongeren en
volwassenen in de namiddag.

METHODOLOGIE
De volgende uitgangspunten liggen aan de basis van het project :
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•

Jongeren voor jongeren: De jongeren worden aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf
in handen te nemen. Zij weten best hoe hun leeftijdsgenoten erbij te betrekken. De
volwassen animatoren geven steun en vertrouwen.

•

Leren uit het leven: Door het versterken van de onderlinge relaties en van de
positieve kant van ieders persoonlijkheid, wordt de dialoog versterkt en nemen
vooroordelen af. Het zelf ervaren leert meer dan theoriën.

•

Vertrekken vanuit de talenten en creativiteit van de jongeren: Doordat talenten en
creativiteit van de jongeren maximale ruimte krijgen, wordt de persoonlijkheid en
het positieve zelfbeeld van de individuele jongeren versterkt.

De Lifestyle4peace is de levenswijze waarin de jongeren van Together4Peace zich vormen.
Deze levensstijl te beleven is hun manier om bij te dragen tot de vrede. Elkaar helpen en
stimuleren om deze levenstijl te beleven is de kern van het project.
De Lifestyle4peace richt zich op het beleven van de volgende ‘sleutels’
•
•

4 all : Sluit niemand uit
Be the first : Zet de eerste stap

•
•
•
•

4 one another : Voor elkaar
Don’t stop : Geef niet op
Let’s jump : Maak van elke hindernis een springplank
I’ll be there : Ga ervoor!

Deze sleutels zijn een concrete toepassing van de « gulden regel », die voorkomt in bijna alle
godsdiensten en in vele filosofische overtuigingen.

TRAJECT
De jongeren die zich hebben ingeschreven voor dit project komen op de volgende data
samen (in het Ontmoetingscentrum Eenheid, Aarschotsesteenweg 381 – 3111 Wezemaal) :
•

Zondag 17 februari 2013

•
•
•

Zondag 17 maart 2013 (plaats nog te bevestigen)
Weekend 13 - 14 april 2013 (laatste weekend van de Paasvakantie)
Let’s bridge-happening, 20 april, Brussel

Jongeren tussen 14 en 25 jaar kunnen zich tot 16 februari 2013 inschrijven via de website
www.Together4Peace.be.
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LET’S BRIDGE - HAPPENING OP ZATERDAG 20 APRIL 2013 IN BRUSSEL
Een happening met als doel:
1. Andere jongeren (vanaf 12 jaar) door een heel gevarieerde programma te betrekken
in het beleven van de Lifestyle4peace.
2. De onderliggende pedagogiek van het project toe te lichten aan ouders, opvoerders,
leerkrachten en jongerenwerkers.
Programma:
10u00 – 12u30 : Sport event en workshops voor jongeren
Forum over pedagogiek voor volwassenen
12u30-14u00 :

lunchpauze

14u00-16u00 :

« Let’s bridge » : Zaalprogramma door de jongeren van Together4Peace,
allen

Plaats : in Brussel nog te bepalen.

Inlichtingen en inschrijving : www.Together4Peace.be - contact@Together4Peace.be
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