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Sponsorwandeling 2018 is een winterwandeling 

Dit jaar organiseren we een sponsorwandeling op zondag 16 december. 
Wat is het idee van de sponsorwandeling?: 

 Iedereen mag meedoen. Nodig anderen uit om mee te gaan.  
 Je loopt met een groep medewandelaars een uitgezette route van zo’n 10 à 12 km.  
 Je vraagt vrienden, collega’s, buren en bekenden om je te sponsoren. Wij vragen je 

minimaal €15 bij te dragen, maar liever natuurlijk een hoger bedrag te betalen aan 
het begin van de wandeling. Vluchtelingen lopen gratis mee. 

 
De wandeling heeft een thema en onderweg zal dat thema een rol spelen. Vorig jaar was het 
“in beweging”, het jaar ervoor “uit en thuis”, dit jaar wordt het….de kracht van samen. 
Het geld gaat naar een activiteit in het buurthuis in Irbid, zoals les in werken met electra. 
 
Praktische informatie: 
We verzamelen bij de Leemkuil aan de 
Keijenbergseweg en starten om 11 uur. 
Dit is ook het eindpunt. We komen daar 
terug rond 15 uur. 
Je zorgt voor je eigen lunch en wij zorgen 
voor een plek om dat op te kunnen eten 
en wat te drinken onderweg. 
Goede wandelschoenen zijn aan te 
bevelen. De paden zijn vrijwel geheel 
onverhard.  
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Wij willen van tevoren graag weten 
hoeveel 
deelnemers we kunnen verwachten in 
verband met de voorbereidingen. 
We vragen je dan ook naar ons mailadres 
wageningen.irbid@gmail.com  een 
berichtje te sturen met hoeveel personen 
je komt.  
Kort voor 16 december komt er nog een 
aankondiging met de laatste informatie.

Vredesprogramma Lopend Vuurtje en de scholen in Irbid en 

Wageningen 

Het eerste schooljaar van uitwisseling tussen de North Sons School en de Bijenkorf 
(voorheen Ireneschool) heeft mooie foto’s en filmpjes opgeleverd van de activiteiten die de 
leerlingen hebben gedaan uit het lesprogramma van Lopend Vuurtje. 
 

  
Voor wie Lopend Vuurtje nog niet kent even kort wat het inhoudt: ‘Lopend Vuurtje’ is een 
onderwijsprogramma over vrede, verbonden aan de Stichting World Peace Flame. Het 
programma helpt kinderen  in het ontwikkelen van een ‘vredige‘ houding en vaardigheden. 
Kinderen leren over vrede te praten en leren vrede ‘te doen’.  
B.v. wat kan je doen wanneer het niet zo vredig is in de klas of in jezelf? Kinderen maken 
gedichten en werkstukken, individueel of in de groep, ze horen inspirerende verhalen.  
Lopend Vuurtje wordt internationaal gebruikt en de handleiding voor leerkrachten en het 
werkboek voor de leerlingen is in vele talen beschikbaar. www.peace-education-in-action.nl. 
 

   
De scholen in Wageningen en Irbid werken samen aan Lopend Vuurtje. Na een lang 
zomerreces, gaat de samenwerking weer lopen. Afgelopen maanden is zowel in 
Wageningen als in Irbid het nodige gebeurd. In Irbid is een nieuwe school  die mee gaat 
doen aan de uitwisseling en in Wageningen heeft de school een nieuwe start gemaakt met 
nieuwe naam (de Bijenkorf) en een verhuizing naar een nieuw, duurzaam gebouw aan de 
Buurtseweg. Binnenkort gaan de leerlingen weer foto’s van werkstukken  en filmpjes 
uitwisselen. 
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Meedoen met scholenuitwisseling? 

 
Ook meedoen met jouw school? 
Er kunnen meer scholen meedoen met Lopend Vuurtje en de uitwisseling met Irbid. Recent 
heeft een leerkracht van een andere school in Wageningen belangstelling getoond voor het 
project. Heb jij of heeft jouw school interesse, neem dan contact op met Anke van Keulen 
van Lopend Vuurtje door te mailen naar wageningen.irbid@gmail.com 

 

Syrië - zoeken naar vrede  

Samen met Pax organiseerden we op 20 september 
een avond in het kader van de nationale vredesweek 
2018. Zo’n 25 mensen luisterden in THUIS naar 
inspirerende verhalen en muziek en praatten mee over 
het thema ‘Syrië - zoeken naar vrede’.  
 
Evert-Jan Grit van Pax beet het spits af en vertelde 
over ontwikkelingen in Syrië. Hij schetste in grote lijnen 
de voorgeschiedenis van de opstand tot nu, en vertelde 
de persoonlijke verhalen van een aantal mensen daar. 
Wat is er over van de oppositie en hoe laat die nu van 

zich horen? Ahmed, theatermaker uit Saraqeb, had hem laten weten hoe belangrijk het is dat 
mensen hier weten wat er daar gebeurt. De oorlog oplossen kunnen we niet, maar 
betrokkenheid tonen is ongelofelijk belangrijk, zodat mensen weten dat ze niet worden 
vergeten. 
 
Vervolgens vertelde Anke van Keulen over de uitwisseling tussen kinderen van de North 
Sons School in Irbid en kinderen van de Bijenkorf school in Wageningen.  Zij liet m.b.v. foto’s 
zien van wat het werken met Lopend Vuurtje, een vredesprogramma voor scholen, de 
kinderen brengt. Jong geleerd is oud gedaan!   
 
Tijdens de pauze werden de aanwezigen verrast met prachtige live muziek. 
 
Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein sloten de avond af met een spetterend 
verhaal over hun project “Soap for Safety”, waarin ze vrouwen in Irbid, Jordanië 
ondersteunen in het verbreden van hun afzetmarkt. Zij produceren op ambachtelijke wijze de 
natuurlijke en traditionele Aleppo zeep. Het contact met deze vrouwen was gelegd via ZOA 
en het buurhuis Husun. Lees het artikel van student Jimmy Kegel hierover verderop in de 
nieuwsbrief.  
 
De avond bracht de mensen uit Syrië weer even wat dichterbij, ondanks de enorme afstand 
en het grote verschil in leefomstandigheden. De verhalen lieten zien hoe menselijk contact 
en aandacht  de belangrijke steun kunnen zijn voor hen die het nodig hebben. 

 

Soap for Safety 

In samenwerking met ZOA Jordanië heeft een groepje studenten van van Hall Larenstein 

Universiteit, Velp, zich een aantal weken ontfermd over een belangrijk vraagstuk binnen de 

muren van het Community Centre in Irbid: Hoe tillen we  de productie en verkoop van onze 

traditionele Aleppo zeep naar een volgend niveau? Zeep wordt in Irbid door de participanten 
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van het centre op kleine schaal geproduceerd en verkocht, maar de lokale markt is 

ondertussen verzadigd. Is er een internationale markt en hoe gaan we die bereiken, vroegen 

de vier studenten zich af.  

Met het concept Soap for Safety hebben de jonge entrepreneurs in de maak onderzocht hoe 

deze bijzondere en volledig natuurlijke zeep producten op innovatieve wijze op de 

Nederlandse markt terecht zou kunnen komen. Niet alleen is er in Nederland een behoefte 

naar het gebruik van alternatieve en natuurlijke cosmetica, maar ook een zoektocht naar hoe 

men kan bijdragen aan een verzachting van de vreselijke crisis die gaande is in het Midden 

Oosten.  

Met het kopen van een product als Soap for Safety kan men met een kleine bijdrage 

investeren in een lokale economie onder vluchteling gemeenschappen in Jordanië, 

investeren in een cultuur die in stand wordt gehouden door een traditioneel product (Aleppo 

Zeep) aan te schaffen en daarmee beloond worden met een heerlijk stukje zeep.  

In Irbid kan de internationale verkoop van producten als zeep de kwetsbare families die 

afhankelijk zijn van de activiteiten in het Community Centre het kleine financiële zetje geven 

om uit die vernietigende armoede te klimmen. De opbrengsten van Soap for Safety kunnen 

bijdragen op individueel niveau in het voorzien van voldoende eten op tafel, kinderen die 

naar school kunnen gaan en in het betalen van veilige huisvesting. Een resterend deel van 

de opbrengsten kunnen de andere activiteiten in het Community Centre ondersteunen en 

bijdragen in het  betrekken van meer participanten. Het concept van Soap for Safety is reeds 

in ontwikkeling en zal met inzet van alle betrokkenen in de toekomst gerealiseerd kunnen 

worden. “Soap for Safety washes away the financial worries of Syrian refugees and 

vulnerable Jordanians in need” 

Jimmy Kegel 

21-1-2018 Arnhem 

https://www.facebook.com/SoapForSafety 

 

https://www.facebook.com/SoapForSafety
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Molenmarkt 8 september 2018 

 
Ook dit jaar stonden we met een kraam met boeken op de Molenmarkt. We krijgen gelukkig 
steeds opnieuw boeken om te verkopen.  
Intussen zijn we gespecialiseerd in Nederlandstalige romans. En vooral de recentere boeken 
verkopen goed,  maar ook voor klassiekers is belangstelling. Er wordt uitgebreid gesnuffeld 
of dat ene boek dat je altijd nog een keer wilde lezen ertussen staat.  
Dat de boeken op alfabet staan gerangschikt helpt natuurlijk bij het zoeken. De verkoopsters 
en verkopers kunnen bovendien van advies dienen, sommigen zijn zelf echte 
boekenliefhebbers en hebben de hele rij al snel doorgekeken op juweeltjes.  
 

 

Naast blij met de belangstelling voor de 

boeken zijn we ook blij met de interesse voor 

het doel waar het geld voor bestemd is en de 

gesprekken die ontstaan over wat we horen 

over hoe het leven voor gevluchte Syriërs is 

die zijn neergestreken in Irbid. In de kraam 

hangen foto’s van  activiteiten in het 

community centre waar  

De opbrengst 8 september was €220,70 en 

met aftrek van de kosten van de kraam kan er 

weer een  net bedrag naar Irbid.  

Met dank aan de gevers van de boeken en de 

kopers! 

 
 

Informatie over de mogelijkheid te helpen 

 
Donaties 
Wilt u geld overmaken, dat kan. De geldinzamelacties vanuit o.a. Wageningen blijven 
hoognodig. Uw bijdrage is welkom op ons banknummer NL31 TRIO 0198 0011 18. 
 
Vrijwilligers gezocht  
We kunnen hulp gebruiken! Wil je tijd investeren in het ondersteunen van een onze acties of 
heb je zelf een goed idee voor een actie? Neem dan contact op met Mieke Koster 06-
20348911 of stuur een mail naar wageningen.irbid@gmail.com . 
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