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Beste Ieperling

De stad Ieper reikt om de drie jaar haar internationale Vredesprijs uit. Naar aanleiding 
van de bekendmaking van de Vredesprijslaureaat 2017 wordt een dag vol activiteiten 
gepland die in verband staan met Ieper Vredesstad, de laureaat, en Vrede in het 
algemeen. 

Het Vredesfonds van de stad Ieper heeft er voor gekozen om van het Vredesfeest 2017 
een veelzijdige ontmoeting te maken voor alle inwoners van de stad en voor de mensen 
die op 14 mei een bezoek brengen aan Ieper. We hebben samen de grootste vredesvlag 
ooit gemaakt, gaan met zijn allen tafelen op onze Grote Markt en tonen de Y’parade 
voor het eerst aan de wereld. En er zijn nog veel andere initiatieven: terugkerend naar 
het verleden van de stad, maar evenzeer actueel, actief, voor alleman, kind, jongere, 
volwassene… 

‘ont-moeting’
Een ‘moet’ is een oud-Nederlands woord en betekent zo veel als afdruk, stempel. 
Heel vaak krijgen mensen stempels, worden ze beoordeeld, beschouwen we mensen 
als slim, vreemd, anders, achterlijk, mindere & meerdere, wordt er vanuit vooroordelen 
vertrokken. Mensen ont-moeten betekent eigenlijk het wegnemen van stempels die 
wij mensen geven, het ontstempelen van mensen, betekent dat wij de andere zonder 
vooroordelen tegemoet treden en open staan om de andere echt te leren kennen zoals 
hij/zij is en dit vanuit een houding van ‘even-waardigheid’, een oefening in geweldloze 
ontmoeting dus.

Het ieperse vredesfeest
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‘Feest’ 
Het Vredesfeest op 14 mei wil ook een feestelijke ontmoeting worden voor de Ieperlingen 
met andere stadsgenoten en met bezoekers aan de stad. Een vredige dag vol tevreden 
mensen, kinderen en jongeren, volwassen en al wie jong en ouder van hart is. 
Ontmoeting staat op 14 mei dan ook centraal. Moge het Vredesfeest er voor zorgen dat 
mensen elkaar op één of andere manier ontmoeten, mensen elkaar weerzien, samen 
dansen, picknicken, lunchen, het glas heffen op Moederdag en de Vrede.
 
Je bent dan ook meer dan welkom. 
 
Namens het Ieperse stadsbestuur
Jan Durnez
Burgemeester en voorzitter Vredesfonds
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programma 14.05.2017

Ieperse ontmoetingen

  9.30 uur wakker worden met klokken   6
  Vredesliederen door stadsbeiaardier Ludo Geloen.
 10.30 uur Interreligieuze bijeenkomst   6
 14 - 16 uur Yoga in het park    7
 17.30 uur  De grootste vredesvlag   7
  Plechtige onthulling grootste vredesvlag ooit

culinaire ontmoetingen

 11.30 uur een toast op alle moeders   8
 12 - 14 uur één grote Picknick-markt   8
 12 - 14 uur lunchen op de markt   9
  Inschrijven verplicht
 11.30 - 19.30 uur (h)eerlijke bar   9

muzikale ontmoetingen

 11.30 uur  Het Ieperse kinderorkest (IKO)   10
 12 uur DATswingdt   10
 18.30 uur red spot jr.   10
 13 uur  dans, dans, dans   11
  Publieke danscursussen onder meer tango, salsa, rolstoeldansen,
  line-dance of breakdance
  14 uur  thé-dansant op zondagnamiddag   12
  Een ouderwetse fuif met klassiekers van 1940 - 1970’s
 14 uur  de Muziekmixer/Dj-initiatie   12
  Cursus DJ-en in bovenzaal Vleeshuis

culturele ontmoetingen

  13 uur  premiere van y'parade   13
  Film met 1.400 Ieperse kinderen als figuranten, binnenkoer Lakenhalle
 13.30 - 16.30 uur '12  minuten voor vrede'   14
  Reeks animatiefilms, binnenkoer Lakenhalle
 14.30 - 16.30 uur  'vrouwen en vrede'   14
  Theatermonologen in de kathedraal
 doorlopend  kunstwerk ‘In Flanders Fields’   15
  In de kathedraal 
 doorlopend  laureaten Vredesprijs stad ieper   17
  Grote Markt

jeugdige ontmoetingen

 13 - 17.30 uur animatie voor kinderen, panna   15
  voetbalkooi, kubben  & buitenspelen, 
  stoepkrijten & reuzenzandbak   
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Wakker worden 
met klokken

Praktisch
9.30 uur | Grote Markt Ieper

Het luiden van de klokken diende in 
het verleden naast de oproep tot het 
gebed of de kerkdienst ook om de 
omwonenden attent te maken voor een 
gebeurtenis, dus ook voor feestelijke 
evenementen. Op 14 mei luiden de 
klokken het Vredesfeest van de stad 
Ieper 2017 in. Overal in Groot-Ieper 
zullen de kerkklokken luiden. De 2e 
zondag van mei is Ieper immers steeds 
in feeststemming. Naast de klokken in 
de kerken is er uiteraard ook de beiaard 
in de Belforttoren. Aansluitend op de 
wake up call speelt Stadsbeiaardier Ludo 
Geloen Vredesliederen op de Ieperse 
beiaard. Misschien neuriet u wel mee 
met “Imagine” of “What’s so funny 
about peace, love and understanding”, 
“we shall overcome”…

Interreligieuze 
bijeenkomst

Religie verbindt mensen, brengt mensen 
samen rond één levensbeschouwing. 
Deze groep mensen hangt een 
gemeenschappelijk idee aan over 
het ontstaan van de aarde en de 
mensheid, geïnspireerd door een 
godsdienstig leider... Verschillen in 
levensbeschouwing of religie kunnen 
- zo heeft het verleden inmiddels 
voldoende bewezen - leiden tot 
spanningen of zelf internationale 
conflicten. Vaak komen die spanningen 
voort uit een gebrek aan kennis. Via de 
interreligieuze dialoog leren mensen 
met een verschillende religieuze 
overtuiging elkaar beter kennen en 
waarderen, maken mensen kennis met 
wat ons als mensen over alle grenzen 
heen met elkaar verbindt, de waarden 
die voor iedere mens, ongeacht zijn 
religieuze overtuiging belangrijk zijn.

i.s.m. de de oecumenische werkgroep Ieper 
en de werkgroep levensbeschouwingen 
GO.-Ieper
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Praktisch
10.30 uur | Grote Markt Ieper



| 7 | 

Deze initiaties richten zich tot absolute 
beginners die kennis willen maken met 
yoga en dus met zichzelf: een bewuste 
kennismaking met je eigen lichaam. Wie 
wil deelnemen brengt zelf een matje of 
badhanddoek mee

14 uur:  Yoga workshop voor jongeren 
en volwassenen, begeleid door 
Annelies Schotte van EatLive 
Yoga uit Ieper

15 uur:  Ouder-Kind Yoga workshop, 
begeleid door Kristien Marent 
van vzw Stapvoets uit Woesten

16 uur:  Yoga workshop voor jongeren 
en volwassenen, begeleid door 
Malika Boumaaza van EatLive 
Yoga uit Ieper

Yoga In het park

Praktisch
vanaf 14 uur | grasveld bij het Iers Kruis 
Janseniusstraat
matje of badhanddoek meebrengen

“De vlag dekt de lading” is een gezegde 
dat wel es gebruikt wordt om aan te 
tonen dat vorm en inhoud met elkaar 
overeenstemmen. Vandaag willen wij dit 
wel heel letterlijk nemen. De voorbije 
weken werkten een groep enthousiaste 
vrijwilligers samen om de grootste ons 
gekende Vredesvlag te maken. Een 
fijne ontmoeting en fijn weerzien voor 
sommigen op zich al… De vlag wordt 
voor het eerst ontrold op de Ieperse 
Grote Markt om 17.30 uur. Harmonie De 
Vijverzonen uit Dikkebus, de Drumband 
van de Heilige Familie en de Ypres 
Surrey Pipes en Drums Band zorgen er 
voor dat dit met de nodige luister zal 
gebeuren.

grootste 
vredesvlag

Praktisch
vanaf 17.30 uur | Grote Markt

i.s.m. Eat Live Yoga en Stapvoets i.s.m. Drumband Ieper Heilige Familie, 
Ypres Surrey Pipes & Drums & De Vijverzonen 
Dikkebus
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14 mei is Moederdag. Uiteraard willen 
wij hier aandacht aan schenken. Het 
Ieperse stadsbestuur en Moeders voor 
Vrede nodigen alle moeders uit om 
samen met hun partners en kinderen 
naar de markt te komen om het glas 
te heffen op Moederdag. De opbrengst 
gaat naar de werking van Moeders voor 
Vrede in Afghanistan. De muziek tijdens 
het aperitief wordt verzorgd door de 
jonge, startende muzikanten van het 
Iepers Kinder Orkest. Daarna neemt 
Datswingdt de aanwezigen mee in de 
wonderlijke wereld van de Gypsy swing.
En speciaal voor alle Moeders: vergeet 
de bon niet voor uw gratis aperitief.

Een toast op 
alle moeders

Praktisch
vanaf 11.30 tot 13.30 uur | Grote Markt

De wandelzone op de Grote Markt wordt 
één grote picknick en lunchruimte. 
Misschien werd de picknickmand al 
meegebracht voor de aperitief. Kies 
een plekje en tafel samen met het 
gezin, de buren, de familie, vrienden, 
grootouders... Samen maken we van de 
markt een grote Picknick. Terwijl de tafel 
wordt gedekt kunnen de kinderen al een 
eerste blik werpen op de reuzenzandbak 
die speciaal voor het Vredesfeest is 
aangelegd op de markt. Drankjes hoef 
je niet zelf mee te brengen, want die 
serveren we graag aan de bar.

één grote 
picknick-markt

Praktisch
vanaf 12 uur | Grote Markt

mama's moederdagdrankje
Bon in te ruilen voor 1 drankje op 14 mei 2017 tussen 11.30 en 13.30 uur

i.s.m. Moeders voor Vrede
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Voor al wie wil serveren wij graag 
lekkers van lokale producenten. 
Misschien schuif je liever aan voor 
de lunch dan zelf de picknickmand 
te vullen. Het kan… voor de prijs van 
12 euro scheppen we verse soep, 
(vegetarische) quiche en hoeve-ijs op. 
Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 6 
euro. 

Wie weet nestelen accordeoniste Astrid 
en trompettiste Sofie zich plots naast je 
neer aan tafel.

Wie wil lunchen schrijft in via 
vrede@ieper.be. Bellen kan op 057 239 
459 en dit uiterlijk tot 7 mei.

lunchen 
op de markt

Praktisch
vanaf 12 uur | Grote Markt
Vooraf inschrijven tot 7 mei.

De trekkersgroep Fair Trade zorgde 
ervoor dat de stad 10 jaar geleden als 
Fair Trade Gemeente erkend werd. 
Sedertdien promoot de groep eerlijke 
handel op verschillende initiatieven. 

Voor het Vredesfeest koos de groep 
weer een selectie (h)eerlijke drankjes. 
Lekker bij de lunch of verfrissend in 
de namiddag bij een spelletjes KUBB 
of petanque. Of gewoon aan tafel 
met vrienden, familie, genietend op 
zondagnamiddag. 

(h)eerlijke bar

Praktisch
vanaf 13.30 uur | Grote Markt
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Het Iepers Kinderorkest, of kortweg IKO, 
zag het levenslicht in 2014. Het ensemble 
groeide snel en telt nu 30 jonge 
muzikanten. Speelplezier staat centraal. 
Naast samen musiceren is er af en toe 
tijd voor een muzikaal spel. Een paar 
keer per jaar wordt tijdens een concertje 
getoond tot wat dezez jonge muzikanten 
al in staat zijn. Tine Devoghel dirigeert.

Datswingdt is een jazz-manouche groep 
met drie vrienden uit de Westhoek. 
Annelies Detru en Dave Knockaert 
ontdekten samen de muziek van 
Django Reinhardt op klassieke gitaar. 
Ze probeerden de muziek te begrijpen 
en ontcijferen. De combinatie van de 
folk- en de manouche-gitaar bracht een 
unieke combinatie van klankkleuren en 
gaven het duo een unieke sound. Toen 
contrabassist Thomas Camerlynck het 
duo vervoegde was meteen duidelijk dat 
dit de klank was die ze zochten. 

Het iepers 
kinderorkest 
& datswingdt

Praktisch
vanaf 11.30 uur | Grote Markt

Red Spot Jr. wordt omschreven als 
een gulden middenweg tussen 
Hooverphonic, Dire Straits en het 
onvermijdelijke Pink Floyd met hier en 
daar een moderne funky stempel. Bij 
Red Spot Jr. ontmoet een Poperingse 
stem Ieperse muzikanten. De groep 
zoekt de grens op tussen jong en iets 
ouder geweld, ervaren en nieuw talent. 
Dit alles wordt vermengd met de nodige 
dosis spontaniteit en zit verpakt in een 
licht alternatief jasje.
De band is een combinatie van bergen 
ervaring met een frisse toets. Op een 
subtiele manier sluipen de jaren ’80 
onze eeuw binnen. Dit typeert Red Spot 
Jr., de groep staat garant voor een uurtje 
heerlijk wegdromen. 

Frederik Mahieu - Stem, Mattie Archie 
- Gitaar, Dieter Cailliau – Toetsen, Elias 
Storme – Sax, Frederic Van Hauwaert– 
Bas, Sam Bouckaert - Drum

RED SPOT JR.

Praktisch
18.30 uur | Grote Markt
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Als er gefeest wordt, wordt er gedanst, 
in een hoekje, intiem, uitbundig, op 
tafel, en nu op de markt. Tijdens het 
Vredesfeest worden op twee dansvloeren 
8 verschillende dansinitiaties 
aangeboden waaraan iedereen kan 
deelnemen. Invallen kan, al is het voor 
de begeleiders van deze workshops 
uiteraard aangenamer als deelnemers er 
van bij de start bij zijn. Kies een partner, 
maak uw benen en heupen los, en 
dance, dance, dance…

Op Dansvloer 1: 
13 uur:  Dansen voor mensen met 

een beperking begeleid door 
Dansgroep Duo uit Reningelst 

14 uur:  Tango begeleid door Saskia 
Van Belleghem Steven 
Coppens van Danshuis De 
Ingang uit Gent 

15 uur:  Salsa begeleid door Jürgen 
Bral van Danshuis de Ingang 
uit Gent  

16 uur:  Breakdance begeleid door 
Sam De Waele van Danshuis 
De Ingang uit Gent 

Op dansvloer 2:
13.30 uur: Volksdans begeleid door 

Volksdansgroep Zannekin uit 
Veurne 

14.30 uur: Capoeira begeleid door 
Graduado Pimenta van vzw 
abada capoeira Flanders 

15.30 uur: Line Dance begeleid door The 
Wharton Free Line Dancers uit 
Staden

16.30 uur: Afrikaanse dans begeleid 
door Reintje Callebaut met 
live percussie van Danshuis De 
Ingang uit Gent

dans, dans, dans

Praktisch
vanaf 13 uur | Grote Markt

i.s.m. Dansgroep Duo, Danshuis De 
Ingang, vzw Abada Capoeira Flanders, 
Volksdansgroep Zannekin Veurne, Free Line 
Dancers Staden
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Even aanknopen met een goede oude 
gewoonte: dansen op zondagnamiddag. 
Terwijl op de markt verschillende 
dansinitiaties worden georganiseerd, 
draait Marc Vanwolleghem op het 
Gelijkvloers van het Vleeshuis - het 
vroegere jeugdontmoetingscentrum - 
plaatjes aanéén voor al wie wil genieten 
en dansen op muziek van de jaren 40, 
50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Met 
muziek uit vervlogen tijden willen wij 
al wie mogelijks al wat ouder dan is 
40, 50, 60 of zelfs 70 is een aangename 
dansnamiddag bieden. Kortom een 
dansfeest voor wie mogelijks al wat 
ouder, maar toch nog jong van hart is… 

THé-dansant 

Praktisch
vanaf 14 uur | Vleeshuis

Misschien droom je er van om mensen 
ooit met en op muziek samen te brengen 
en te laten dansen. Mogelijks ben je fan 
van Dimitri Vegas en Like Mike of David 
Guetta? Ook zij begonnen ooit met het 
aan elkaar hangen van twee liedjes. 
Wil je weten hoe je dit aanpakt? Hoe je 
de ene beat in de andere laat overgaan 
en terug laat keren? Kom dan naar de 
DJ-initiatie en maak je eigen mix. Wie 
weet vertel je later dat jouw carrière 
ooit startte op een zondagnamiddag 
in het Vleeshuis van Ieper. Thomas 
Vauthier, monitor bij speelpleinwerking 
Sporrewoan begeleidt deze workshop 
voor tieners en jongeren.  

de muziekmixer
DJ-initiatie

Praktisch
vanaf 14 uur | Bovenzaal Vleeshuis
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Op woensdag 9 augustus 1854 trok 
een feestelijke stoet door de straten 
van Ieper naar aanleiding van de 
onthulling van nieuwe standbeelden in 
de zuidelijke gevel van de Lakenhallen 
(de hertogen van Bourgondië en Onze-
Lieve-Vrouw van Thuyne). Y’parade is 
geen nieuwe stoet, maar een artistieke 
verfilming van deze historische stoet. 
Tijdens de voorbije maanden werkten 
ruim 1.400 kinderen uit 90 klassen uit 20 
kleuter- en lagere scholen uit Groot-
Ieper mee aan de realisatie van het 

project. Voor de kinderen was dit een 
aangename en creatieve kennismaking 
met een stukje van de rijke Ieperse 
geschiedenis. Het Yper Museum trok 
beeldend kunstenaar Sven Verhaeghe 
aan voor de artistieke leiding en de 
productie van Y’parade. Het resultaat 
van deze intense samenwerking wordt 
op 14 mei voor het eerst vertoond op de 
binnenkoer van de Lakenhalle. Uiteraard 
is iedereen welkom voor de eerste 
vertoningen van deze film.

premiere y'parade

Praktisch
Binnenkoer Lakenhalle
Vertoningen om 13 uur, 14 uur, 15 uur, 
16 uur en 17 uur
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Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 
en het Vlaams Fonds voor de Letteren 
(VFL) lieten, naar aanleiding van 
de eeuwherdenking van de Eerste 
Wereldoorlog twaalf ultrakorte 
animatiefilms met bijhorende gedichten 
creëren rond het thema ‘vrede’. Met 
deze ruime thematiek, die door de 
positieve omslag van oorlog naar 
vrede een hedendaagse invalshoek 
wil creëren, konden de auteurs in alle 
vrijheid aan de slag. Dit resulteerde 
in de collectie ‘12 minuten over 
vrede’. Vertoningen op de binnenkoer 
Lakenhalle.

'12 minuten 
voor vrede'

Op 14 mei eren wij met Moederdag 
alle mama’s. Toch zijn er wereldwijd 
miljoenen vrouwen die helemaal niet 
in de bloemetjes worden gezet op 
‘hun’ dag. Ieperse Vredesvrouw Jennie 
Vanlerberghe is met Moeders voor Vrede 
al ruim 15 jaar actief in Afghanistan. Zij 
is de bezieler van het Vrouwenhuis in 
Istalif. Speciaal voor het Vredesfeest 2017 
schreef zij drie monologen. Ontmoet drie 
vrouwen die vertellen over hun leven, 
die getuigen over de situatie waarin 
zij leven, hun rechten of het ontberen 
van hun rechten als vrouw, echtgenote, 
moeder… Iepers woordkunstenaar 
en acteur Dirk Clement begeleidt drie 
amateur actrices: Ann Merlevede, Heidi 
Deramoudt en Sam Brosens.

'vrouwen & vrede'

Praktisch
Binnenkoer Lakenhalle
Vertoningen om 13.30 uur, 14.30 uur, 
15.30 uur en 16.30 uur

Praktisch
Sint-Maartenskathedraal 
vertoningen om 14.30 uur, 15.30 uur 
en 16.30 uur

i.s.m. VAF, Canvas en het Vlaams Fonds voor 
de Letteren
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- Ieperse speelpleinwerking 
Sporrewoan & Spelewijs zorgen 
voor animatie voor kinderen: 
groepspelletjes, creatieve dingen... 

- Jongerenwerking BE YOU komt met 
een Panna voetbalkooi naar de markt. 
Wil je graag een partijtje voetballen, 
vorm dan snel een team en probeer 
de bal drie keer door de benen van de 
tegenstander te mikken. Nadien kun je 
even op adem komen in hun caravan

- Stobbeldeen leert je hoe je best KUBB 
en andere buitenspelen speelt. 

- Muziek onder het Nieuwerck. Daar 
staat immers een piano voor al wie zin 
heeft om wat muziek te spelen, een 
lied te zingen…

- Zin in een spelletje Petanque? Je kan 
gerust een balletje gooien op één van 
de drie velden

- Boodschappen in krijt: Heb je een 
boodschap over verdraagzaamheid, 
voor een warme samenleving, over 
vriendschap, de liefde… of wil je 
gewoon samen met je kinderen 
een mooie tekening op de markt… 
stoepkrijten dan maar.

- Een reuzenzandbak: kinderen en zand, 
een prima combinatie. Op de markt 
wordt een reuzenzandbak aangelegd 
waarin kinderen naar hartenlust 
kunnen, graven, bouwen, scheppen... 
We bouwen nog wat speelelementen 
in en zie… strandgevoel op de markt 
van Ieper. 

allerlei  animatie

Praktisch
vanaf 13.30 uur | Grote markt

i.s.m. Sporrewoan, Spelewijs, Stobbeldeen 
en BeYou

Het beeldend werk ‘In Flanders Fields’ 
spreekt voor zich, oorlogsbeelden 
raken ons allemaal. Het werk wil de 
bezoeker doen stilstaan bij wat oorlog 
met ons doet. Niet alleen WOI, maar 
alle oorlogen roepen emoties op. 
Kunstenares Kathy Vandamme maakte 
het werk omdat zij als West-Vlaamse 
wel vaker bij militaire begraafplaatsen 
passeert. Het gegeven liet haar, als 
beeldend kunstenaar niet los. De serene 
sfeer van die kerkhoven, mooi, netjes, 
proper maar bij momenten overspoeld 
door Engelse toeristen, bleven haar 
fascineren.
Het kunstwerk bestaat uit 30 kistjes, elk 
met een pakkend verhaal. Het geheel 
vormt dan ook een aangrijpend beeld 
dat niemand onberoerd laat.

'In Flanders Fields'

Praktisch
Sint-Maartenskathedraal 
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 1  wakker worden met klokken 
 2   Interreligieuze bijeenkomst 
 3   Yoga in het park
 4   De grootste vredesvlag  
 5   een toast op alle moeders 
 6   één grote Picknick-markt 
 7   lunchen op de markt 
 8   (h)eerlijke bar 
 9   Het Ieperse kinderorkest (IKO) 
 10   DATswingdt 
 11   red spot jr. 

 12  13   dans, dans, dans 
 14   thé-dansant op zondagnamiddag   
 15   de Muziekmixer/Dj-initiatie   
 16   premiere van y'parade   
 17   '12  minuten voor vrede'   
 18   'vrouwen en vrede'   
 19   laureaten Vredesprijs stad ieper   
 20   kunstwerk ‘in flanders fields’ 
 21   animatie voor kinderen, panna voetbalkooi, 
  kubben  & buitenspelen, stoepkrijten &
  reuzenzandbak   

locaties vr 14.05.2017
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De stad Ieper reikt sedert 2002 haar 
driejaarlijkse vredesprijs uit. Van bij 
het begin al zijn jongeren prioritair 
betrokken bij de keuze van de 
uiteindelijke laureaten. In de loop 
van de voorbije maanden brachten 
heel wat leerlingen uit het secundair 
onderwijs in Ieper, maar ook jongeren 
uit de Ghanese zusterstad Wa, en 
Ieperse volwassenen hun stem uit 
voor de genomineerde die hun 
voorkeur genoot. De zesde laureaat 
van de Ieperse Vredesprijs wordt 
tijdens de gemeenteraad van 8 mei 
bekendgemaakt. Hij/zij komt volgt War 
Child (2002), Helen Prejean (2005), Sima 
Samar (2008), Denis Mukwege (2011), 
Malala Yousafzai (2014) op. Info over 
deze laureaten vind je op de website 
van de vredesprijs www.vredesprijs-
ieper.be 
Voor het Vredesfeest vonden wij de 
jonge Ieperse kunstenaar Timothy 
Vanlerberghe bereid om werken te 
maken van de zes laureaten.

War Child (2002) ontving de vredesprijs 
voor de inzet voor kinderen in post-
conflictgebied. “Je kunt een kind uit 
de oorlog halen, maar hoe haal je de 
oorlog uit het kind?”
Helen Prejean (2005) ontving de prijs 
voor haar wereldwijde inzet voor de 
afschaffing van de doodstraf. Over haar 
ervaringen op Death Row schreef zij 
Dead Man Walking.
Sima Samar (2008) werd tot laureaat 
gekozen voor haar inzet met de 
Afghanistan Independent Human 
Rights Commission voor de rechten van 
vrouwen en meisjes in Afghanistan
Denis Mukwege kreeg de Vredesprijs 
in 2011 voor zijn werk in het Panzi-
ziekenhuis in Bukavu. Hij verzorgt er 
vrouwen die het slachtoffer worden van 
(massale) verkrachting. 
Malala Yousafzai kreeg de prijs in 2014 
voor haar wereldwijde inzet voor het 
recht van elk kind op onderwijs. “Eén 
kind, één leraar, één boek, en één pen 
kunnen de wereld veranderen.”

Laureaten vredesprijs stad ieper 2002-2014
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Een internationaal selectiecomité 
nomineerde volgende vijf kandidaten 
voor de Vredesprijs 2017:

Victor Ochen werkt in het noorden 
van Oeganda 
met slachtoffers 
van het conflict 
tussen het leger 
van de heer en het 
regeringsleger. 
Heel veel aandacht 
gaat naar medische begeleiding, het 
weerbaar en zelfstandig maken van 
jongeren en seksuele voorlichting in de 
strijd tegen HIV, aids.
Dokter 
Saravanamuttu 
leidt een 
onderzoeks-
centrum in 
Sri Lanka dat 
vertrekkend van de 
universele rechten van de mensen de 
overheid adviseert op het vlak van de 
uitbouw van een democratisch beleid. 
Sri Lanka draagt nog steeds de sporen 
van de burgeroorlog.
The White Helmets is een groep 
vrijwilligers 
die zich in de 
burgeroorlog in 
Syrië in regio’s die 
door de rebellen 
gecontroleerd 
worden inzet 
om zoveel mogelijk mensenlevens 
te redden na bombardementen. Zij 
vervangen de openbare dienstverlening, 

en communiceren over hun 
reddingsoperaties via sociale media.
Dr Khadija is 
een Afghaanse 
gynaecologe die 
vroedvrouwen 
opleidt in rurale 
afgelegen 
traditionele regio’s 
in Afghanistan. Naast de medische 
opleiding geeft zij haar studentes 
ook vorming inzake mensen- en 
vrouwenrechten. Zij ziet vroedvrouwen 
als bruggenbouwers tussen mannen en 
vrouwen.
Hanan Al Hroub 
is een Palestijnse 
onderwijzeres 
die heel veel 
aandacht schenkt 
in haar manier 
van lesgeven aan 
traumaverwerking bij kinderen, en de 
impact die de gewelddadige omgeving 
waarin zij opgroeien heeft op hun 
gedrag, schoolresultaten. Zij is er van 
overtuigd dat kinderen nu geweldloos 
opvoeden zich zal vertalen in de 
maatschappij van morgen.

De Laureaat van de Vredesprijs 
2017 wordt tijdens de bijeenkomst 
van de gemeenteraad van 8 mei 
bekendgemaakt. Uiteraard is iedereen 
welkom om deze bekendmaking bij 
te wonen om 19.30 uur in Auris, ter 
Waarde 1.

Bekendmaking Laureaat Vredesprijs Stad 
Ieper 2017
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