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Voor onmiddellijke verspreiding 

Leerlingen van het IJburg College maken werk van het 
Samen Leven in Vrede 
  
AMSTERDAM- Woensdag 16 mei 2018 vindt de eerste Internationale dag van het 
Samen leven in Vrede plaats. Een groep leerlingen en leraren van het IJburg 
College hebben samen met het Huis van Vrede ter gelegenheid van deze dag 
een educatief en interactief programma opgezet voor leerlingen van het IJburg 
College met als doel de bewustwording met betrekking tot vrede in de samen-
leving te vergroten.  

Het programma staat in het teken van het samen leven in vrede in Amsterdam, op 
IJburg en op het IJburg College.  De leerlingen gaan hier op een bijzondere (interac-
tieve) manier zelf mee aan de slag, middels de methode van de cirkelwerking. Re-
sultaten en projecten die voortkomen uit de cirkelwerkingen worden door de scholie-
ren gepresenteerd in de Balie, later op de middag. 

‘Hoe kan het onderwijs meebouwen aan een cultuur van vrede? Een vrede die niet 
beperkt is tot de afwezigheid van conflict, maar een vrede die de banden tussen alle 
burgers versterkt en de scheidslijnen van etniciteit en cultuur overstijgt. Opdat iedere 
jongere het toekomstperspectief heeft de wereld van morgen te bouwen met de an-
der en niet tegen de ander’, aldus de organisatie over de intentie van dit programma. 

Het programma wordt van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten in de Balie, met een voor-
uitblikkende presentatie van de scholieren en een panelgesprek tussen leerlingen 
van het IJburg College en o.a. UNESCO, gemeente Amsterdam en het Huis van 
Vrede van AISA-NGO. De toegang voor het programma in de Balie is gratis toegan-
kelijk voor iedereen. Aanmelden kan via: 16mei2018@gmail.com  
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Meer informatie:  
Link naar het facebookevent:  
https://www.facebook.com/events/1419768998169118/ 

Contactpersoon: 
dhr. Alaeddine Touhami  
E-mail: alaeddine23@gmail.com  
Mobiel: 06 86 27 45 78 

Logo van de Internationale dag van het Samen Leven in Vrede: 
 



3 Foto's (hieronder). 
Beschrijving van de foto's: 
Foto's van de eerste rondes op het IJburg College op 10 april ter voorbereiding van 
16 mei.  
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