
 

 

 

 

 

 

 
Voor vragen/opmerkingen/ideeën : 

organisatie startbijeenkomst mondiaal Eindhoven 

p/a Vredesburo 
info@vredesburo.nl 

040-2444707 

Grote Berg 41, 5611 KH 
 

Beste mensen, 

 

De bijeenkomst van zondag 31 januari , die door de aanwezigen als positief en constructief werd 

ervaren, was vooral een caleidoscoop van groepen en projecten. We hebben daarom ervoor gekozen 

om in dit verslag de diverse groepen/sprekers te presenteren met in het kort de inhoud en daarnaast 

de contactgegevens. We hebben dit gedaan omdat velen het vooral belangrijk vonden (en terecht!) 

om van elkaars activiteiten op de hoogte zijn en te weten hoe met elkaar in contact te komen. We 

hopen dat onderstaand overzicht leidt tot contacten en ondersteuning over en weer. 

 

Opmerkingen : 

Namens de BBL (partij vertegenwoordigd in de Eindhovense gemeenteraad) werd benadrukt dat 

groepen altijd een beroep kunnen doen “ op de politiek” en dat het belangrijk is dat er communicatie 

tussen raad en stad is. 

 

Daarnaast willen we blijven wijzen op www.eindhoven-mondiaal.nl als de website 

voor activiteiten van groepen op het gebied van internationale samenwerking en mondiale 

bewustwording. 

 

De volgorde in de tabel is niet de volgorde van de dag zelf. We hebben de groepen/mensen die “bij 

elkaar horen”, waar mogelijk, ook bij elkaar gezet. 

 

 

VNG 

Maria van der Harst 

Project tijdcapsule: 

bestuurders leggen wensen 

voor de toekomst vast. 

Nationaal stimuleren  

bekendheid met - en 

activiteiten rondom de 

nieuwe duurzame “global 

goals” 2015 – 2030. 

Maria.vanderHarst@VNG.NL 

www.millenniumgemeente.nl 

 

 

Gemeente Eindhoven 

Stephanie Vatta 

Stephanie is de nieuwe 

projectleidster mondiale 

bewustwording. Voor 

vragen over beleid, 

subsidie en ondersteuning. 

s.vatta@eindhoven.nl 

   

Www.eindhoven-mondiaal.nl 

Eindh ven mondiaal 

mailto:info@vredesburo.nl
mailto:Maria.vanderHarst@VNG.NL
mailto:s.vatta@eindhoven.nl


OVAA 

Mohamed el Haddad 

Duurzame goede 

verhoudingen tussen alle 

mensen bevorderen in 

buurten en wijken. Op weg 

naar een respectvolle 

samenleving. 

www.ovaa-eindhoven.nl 

secretariaat@ovaa-eindhoven.nl 

SLMM 

Jalloh 

Filmproject met 

Eindhovense jongeren uit 

kansarme groepen met 

aandacht voor talent en 

toekomst. SLMM heeft 

“roots” in Sierra Leone. 

stichting.slmm@yahoo.com 

Wereldwinkel 

Marianne 

Fair Trade, duurzame 

ontwikkeling gekoppeld 

aan een winkelmodel. 

Tevens is er een 

tentoonstelling te leen 

over de “global goals”. 

info@wereldwinkeleindhoven.nl 

facebook: 

www.facebook.com/wereldwinkelEin

dhoven 

 

Vredesburo/040 productions 

Alex, Puck en Dirkje 

Vredesburo i.s.m. 040 

productions: stagiaires uit 

het MBO maken een 

educatief project over 

vluchtelingen/geweld en 

samenleving voor het 

onderwijs in Eindhoven. 

www.vredesburo.nl 

info@vredesburo.nl 

www.facebook.com/vredesburo 

 

World Peace Flame 

Roselinde en Barbara 

Vredesgroep (spiritualiteit 

& Vrede)heeft 

vredesproject voor de 

basisschool en wil dit 

graag verspreiden op 

scholen in Eindhoven. 

worldpeaceflame.eindhoven@gmail.

com 

www.facebook.com/World-Peace-

Flame-Eindhoven 

Protestantse gemeente 

Eindhoven, werkgroep 

Rechtvaardigheid & economie/ 

SOVE 

Kees, Hannie 

 

Activiteiten (lezingen en 

gesprek)  vanuit een 

christelijke 

wereldbeschouwing. 

Zie de agenda van 

Eindhoven Mondiaal. 

SOVE is ook 

medeoprichter van de 

werkgroep 

vredesbezinning die in de 

vredesweek een 

gezamenlijke 

vredesbezinning 

organiseert. 

 

 

www.sove.dse.nl  

k.minderhoud@upcmail.nl 

gfjluiten@steenlui.nl 

Transitiestad Eindhoven Op weg naar een andere, www.transitiestadeindhoven.nl 

http://www.ovaa-eindhoven.nl/
mailto:secretariaat@ovaa-eindhoven.nl
mailto:stichting.slmm@yahoo.com
mailto:info@kempsenco.nl?SUBJECT=Informatie%20aanvraag%20via%20website
https://www.facebook.com/wereldwinkelEindhoven
https://www.facebook.com/wereldwinkelEindhoven
http://www.vredesburo.nl/
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Ellen duurzame, niet-olie- 

gerichte, economie: 

gepland is, in 

samenwerking, een 

“kantel”-festival in de 

zomer. 

 

 

ellen@TransitiestadEindhoven.nl 

Stichting Cambodia-Dutch 

Rita en Gerry 

Sociaal/economisch 

project in een aantal 

'communities' in 

Cambodja. Inzet op 

werk/onderwijs/gezond-

heidszorg, uitzenden van 

medewerkers vanuit 

Eindhoven. 

www.cambodia-dutch.org 

voorzitter@cambodia-dutch.org 

 

 

Project Eindhoven-Kobane 

Constance 

Opzetten van een “fact-

finding mission” naar 

Kobane in noord Syrië. 

Om daarna te komen tot 

een projectkoppeling met 

Eindhoven. 

constance@onsbrabantnet.nl 

One world 

Joline Heusinkveld 

Grootste online platform 

van Nederland voor 

groepen en activiteiten. 

Koppelen en bijeenbrengen 

van groepen in het kader 

van de nieuwe “global 

goals'. 

jolineheusinkveld@oneworld.nl 

www.oneworld.nl 

 

 

Stichting Creatieve Wereld/ 

Circus Menz 

Rik Konings 

Stichting Creatieve Wereld 

zet zich in voor kinderen. 

Met zang, dans, muziek, 

theater, circus en kunst 

brengen we een duurzame 

verandering teweeg. Eerder 

werkten we in Tanzania, 

Bosnië, Costa Rica, Zuid 

Afrika, Mexico en 

Bangladesh. 

Circus Menz is een 

activiteit die bijdraagt aan 

een inclusieve 

samenleving. Dit jaar 

wordt een 

leefbaarheidsproject in 

Eindhoven gestart. 

rik@rikkonings.nl 

Facebook: facebook.com/circusmenz 

 

 

 



De SLMM houdt voor haar Filmproject op 5 maart van 14.00 tot 18.00 uur een openbare workshop 

in Dynamo. Iedereen is welkom. 

 

De presentatie van de stagiairs van Vredesburo en 040 Productions kunt u online hier vinden: 

prezi.com/l0zfjrwymp-q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share. 

 

 

 

 


