Jaarverslag 2015
De samenwerking met de aangesloten groepen is in 2015 structureel geworden. Bij
alle PAV-vergaderingen participeren nu alle aangesloten groepen. Dat betekent dat we
elkaar informeren over elkaars activiteiten en daar waar het zinvol is activiteiten samen
organiseren. Tot de aangesloten groepen behoren ZWO (Zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking) MOV (missie,ontwikkelingssamenwerking,vrede) Amnesty
International, Wereldwinkel, Bomenstichting, De Ander Markt, Filippijnenwerkgroep,
Vluchtelingenwerk, MOV/ZWO , Stichting Boombehoud, De Andere Markt)
De Fair Trade werkgroep is een onderdeel van PAV die zelfstandig opereert met
speciaal voor deze groep toegekende subsidiegelden. Drie leden van PAV maken deel uit
van de werkgroep. Informatie over de activiteiten van de Fair Trade groep zijn te vinden
op hun website. (www.fairtradevlaardingen.nl)
GEUZENMAAND.
PAV heeft actief deelgenomen bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten in de
Geuzenmaand. In nauwe samenwerking met de Centrale Bibliotheek hebben wij de
tentoonstelling “de democratiefabriek” naar Vlaardingen gehaald.
Deze kon gedurende twee weken bezocht worden in de Centrale Bibliotheek.
In totaal hebben ± 265 leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs onder
begeleiding van docenten en vrijwilligers van PAV de tentoonstelling bezocht.
In samenwerking met MOV/ZWO, VVEH en de Windwijzer heeft PAV invulling gegeven
aan de vredesweek.
Met workshops schilderen, muziek maken, gedichten schrijven en fotograferen zijn
kinderen van 2 basisscholen en een groep van Internationale VOS bezig geweest met het
vredesweekthema ”Vrede verbindt” waarbij tevens de werkstukken werden uitgewisseld
met een school in Roemenië .Dat alles vond plaats in Kade 40. Alle werkstukken waren 2
weken lang in oktober bij Kade 40 te bewonderen. Wij waren verheugd dat bij de
opening van de tentoonstelling ook een paar docenten uit Roemenië aanwezig waren.
Wij waren verheugd dat bij de opening van de tentoonstelling ook een docent van de
Alexandru Ioan Cuza school en gasten uit Târgu-Mures, Roemenië, aanwezig waren.
Voor de deur van VVEH op de Hoogstraat is een kleine vredesmarkt gehouden.
Amnesty International : Dag van de Rechten van de Mens 10 december
Een schrijfmarathon in de Windwijzer van 12.00 uur tot 23.00 uur met daarnaast
optredens van diverse kunstenaars en een lezing van de foto journalist Ton Koene die
lange tijd in Afghanistan heeft gewerkt. Zijn foto’s waren ook gedurende enkele weken in
de Windwijzer tentoongesteld.
Aan de schrijfactie hebben schoolklassen, taalgroepjes van Vluchtingenwerk en
individuele mensen deelgenomen. Er zijn 250 kaarten en 200 brieven geschreven.
Helena den Hertog, lid van het College van de Rechten van de Mens, gaf aan enkele
groepen van het Voortgezet Onderwijs een les over mensenrechten.
De basisscholen hebben ook in 2015 weer het lesaanbod van PAV ontvangen.
14 scholen hebben de Anne Frankkrant besteld.
Een klein aantal scholen van het Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs zijn aan het
werk gegaan met éen of meerdere leskisten: leskist over vrede, wereldspeelgoed,
religie en dialoog en de vooroordelenkoffer.

De vrouwendialooggroep is 6 keer bij elkaar gekomen. Over verschillende
onderwerpen gingen we met elkaar in gesprek.
Februari heeft burgemeester B. Blase een bezoek gebracht aan de groep en is de hele
avond met ons in gesprek geweest. Centraal stond: houden we rekening met verschillen,
zijn we in staat verschillen te overbruggen?
April hebben we het boek “Moslims van nu zijn de Katholieken van toen (Vrijheid van
Godsdienst)” van Petra Stienen besproken.
In juni hebben we met een etentje het seizoen afgesloten.
In september is gesproken over onze gedachten/gevoelens m.b.t. de opvang van
vluchtelingen.
Oktober heeft een van de deelnemers een spel met ons gespeeld.
“Wie ben je?” Wat zijn je sterke en zwakke kanten.
In december heeft éen van de deelnemers verteld over de Vlaardingse situatie m.b.t. de
opvang van vluchtelingen. Twee Syrische vluchtelingen waren daarbij uitgenodigd.
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