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Oorlog en geweld maken de afgelopen jaren opnieuw sterk opgang.
Nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht.
Roep mee op om hier iets aan te veranderen!
‘Mag het wat m€€r zijn?’, zo luidt de slogan van de Vlaamse Vredesweek.
Er is immers nood aan meer middelen voor vrede, ... veel meer zelfs.
Vouw een kraanvogel, een symbool voor een voorspoedige en vredevolle wereld, en geef een
krach0g signaal aan de nieuwe federale regering.
Hoe meer kraanvogels, hoe krach0ger het signaal!
1. Registreer je ac0e via www.vouwenvoorvrede.be
2. Vouw kraanvogels.
Doe dit thuis, met vrienden, in je vereniging, op school, ...
3.De vogels worden per regio verzameld, in Aalst op woensdag
25 september in het Wereldhuis tussen 14.30 u en 16.00 u.
4.Vogels gevouwen in heel Vlaanderen en Brussel worden aan de IJzertoren in Diksmuide verzameld.
5. Op 2 oktober 2019 bezorgen we ze aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Op de Vredesweekwebsite vind je een ﬁlmpje met duidelijke vouw-instruces.
Waar wacht je nog op?
Stuur foto’s van je ace naar vouwenvoorvrede@vredesweek.be
of communiceer via #vouwenvoorvrede.

150 jaar
Op 2 oktober 2019 zal het 150 jaar geleden zijn dat Mohandas Karamchand Gandhi als jongste zoon werd
geboren in Porbandar, een havenplaatsje aan de Arabische Zee in de huidige provincie Gujarat. Naar Indiase maatstaven was zijn familie welgesteld. Zowel zijn grootvader als zijn vader waren minister van de
koninklijke staat Porbandar en behoorden tot een kaste die bekend stond om haar (inter)na0onale handelsgeest.
De kooplieden dank(t)en hun commercieel succes aan hun eenvoudige levenswijze. Zijn familienaam betekent ‘handelaar in parfum of kruiden’.
Gandhi werd grootgebracht volgens de ideeën en gebruiken van de Hindoe-religie. Roken, het eten van
vlees en het drinken van alcohol waren niet toegestaan. Er was niets bijzonders aan de jonge Mohandas,
behalve misschien dat hij heel verlegen, onzeker en erns0g was.
Hij had geen bijzondere talenten en bleef op school wat onder de middelmaat. Niets liet vermoeden dat
“komende generaBes nauwelijks zouden kunnen geloven dat iemand als hij ooit in levende lijve hier op
aarde is geweest”, dixit Albert Einstein.
En MarBn Luther King zou later verklaren:
“Wil de mensheid vooruit blijven gaan, dan is de Mahatma - wat betekent ‘grote ziel’ – onontkoombaar. Hij leefde, dacht en handelde geïnspireerd door het visioen van een mensheid op weg naar
een wereld van vrede en harmonie. Als wij hem negeren is het risico voor ons”. Dat risico wil Vredeshuis Aalst niet lopen en daarom gedenken we het komende werkjaar met verschillende ini0a0even deze uitzonderlijke man die zichzelf rela0veerde met de woorden “Ik vind dat ik niet meer ben
dan een middelma0g mens zonder bijzondere capaciteiten”.
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25 #$ van 14.30u - 16 u in de Nieuwbeekstr. 35, 9300 Aalst
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Wat mag u de komende maanden verwachten onder de noemer
‘Gandhi 150 jaar’?
W 
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Academische ziHng rond de vraag:
“Op welke manier kan Gandhi ook vandaag nog een inspira0ebron zijn?”
met o.a. Jef Ve massen (confrater) ,
Gie Goris (hoofdredacteur MO*)
Jeroen Robbe (LABO)
Loca0e: de feestzaal van het stadhuis van Aalst
O#  
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komt dr. Pat PaNoort vertellen over het belang van en over haar ervaringen met interlevens
beschouwelijk dialogeren.
Een organisa0e i.s.m. Jebron.
O#  

 

14 O$ 2019  14.30 

is prof. em. Winand Callewaert onze gast. De 0tel van zijn lezing luidt
“Wat kunnen we vandaag leren van Gandhi ‘s opvaJngen over mys0ek,
geweldloosheid en economie?”
O#  
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 2020

spreekt Hilde Leonard (Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet vzw) over
‘Opvoeden met inspira0e van Gandhi’.

Het bestuur van het Vredeshuis Aalst wenst u
een zalige zomer en hoopt u nadien te mogen ontmoeten in het herdenkingsjaar
‘Gandhi 150 jaar’.
In het volgende nummer ontvangt u meer details over de komende
ac0viteiten, maar ik zou niet wachten om de hierboven vermelde data al in je agenda,
op je kalender, in je smartphone of waar dan ook met s0p te noteren.
Het belooR een bijzonder interessant najaar te worden!

