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Organisatie Postadres Website Algemeen mailadres Algemeen tel. nr Doelstelling Aanvullend
African Sky

Ambassades PAX Postbus 19318 3501 DH Utrecht 030-2333346  

BWPD 010-8486924

Care Nederland Parkstraat 21, 2514 JD Den Haag 070-3105050

Cordaid 070-3136300

Christian Peacemaker Teams 06-40377067  

Diversity Joy

Speenkruid 26, 3941 TE Doorn 06-30395910

Vredeswerk (lokaal & 
internationaal)

Oudwijkerdwarsstraat 25, 3581 
LA Utrecht

www.africansky.nl info@africansky.nl African Sky richt zich op Oost-Afrikaanse vrouwen in 
Nederland en in Oost-Afrika, o.a. door training van 
vrouwen en voorlichting over geweld en 
conflictbeheersing

www.ambassades.paxvoorvrede.nlvredesweek@paxforpeace.nl Ambassades zijn lokale vredesinitiatieven in Nederland 
die een platform krijgen van PAX.

www.burundesevrouwenvoorvrede.nlinfo@bwpd.nl BWPD zet zich in voor Burundi, door een vredescentrum 
in Burundi zelf maar ook in Nederland dmv workshops 
voor de Burundese diaspora.

www.carenederland.org general@carenederland.org Care richt zich voornamelijk op ontwikkelingswerk maar 
heeft ook projecten in Afghanistan, Somalie en Jemen 
gericht op conflictpreventie en vredesopbouw met 
jongeren. 

Postbus 16440, 2500 BK, Den 
Haag

www.cordaid.org info@cordaid.nl Cordaid streeft naar het hervormen van samenlevingen 
over de hele wereld naar rechtvaardige en duurzame 
gemeenschappen. Cordaid werkt samen met lokale 
partijen aan ontwikkeling en financiële innovatie en 
sociaal ondernemerschap kenmerken hun aanpak. O.a. 
projecten rondom vrouwenparticipatie aan vrede 
(Women's Leadership). 

Contact met spec. 
afdelingen: 
https://www.cordai
d.org/nl/over-
ons/organisatie/me
dewerkers/

Assendorpsedijk 174, 8012EK 
Zwolle

www.cpt-nl.org info@cpt-nl.org CPT-NL zendt delegaties naar conflictgebied voor 
vredesmissies zonder wapens, het transformeren van 
geweld door geweldloosheid. Projecten in o.a. 
Palestina, Canada en Colombia 

p/a Bredeweg 14 hs 1098 BP 
Amsterdam

www.diversityjoy.nl info@diversityjoy.nl Mirjam van Hasselt: 06-
24587344; Tom Schram: 
06-51575562; Léon Beckx: 
06-15877928

Diversity Joy geeft workshops en trainingen en zorgt 
voor verbinding in gemeenschappen. O.a. HIPP (Help 
Increase Peace and Positivity) programma dat geweld 
op scholen aanpakt; AVP (Alternatives to Violence): 
trainingen om gewelddadige situaties te veranderen in 
vreedzame situaties.

Economists for Peace and Security 
(Flemish Dutch association)

www.epseu.org beek@epseu.org EPS is een internationaal netwerk dat zich m.n. door 
middel van economisch onderzoek inzet voor een 
veilige en eerlijke wereld. Speerpunten zijn het 
vergroten van kennis over de kosten en economische 
redenen van conflict en vreedzame alternatieven van 
beleid voor te stellen.

EPS is een 
wereldwijde 
organisatie, 
waarvan dit de 
Nederlands-Vlaamse 
afdeling is
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Een Ander Joods Geluid 020-6795850; 0651506357  

Eirene Nederland 06-23212639

Enschede voor Vrede 053-4322218  

Franciscaanse Vredeswacht 023-5658469  

Free Press Unlimited 020-8000400

Gender Concerns International 070-4445082/06-53965784

070-3110970

Haags Vredesplatform 070-3922102

Humanity House 070-3100050  

Postbus 59506, 1040 LA 
Amsterdam

www.eajg.nl eajg@eajg.nl Werken aan een ander Israel dat mensenrechten 
respecteert en stopt met bezetting, fungeren als stem 
van die Joden die zich hiervoor willen inzetten.

Schimmelpennickkade 30, 3813 
AE Amersfoort

www.eirene-nederland.org info@eirene-nederland.org EIRENE NL zet zich in voor een rechtvaardige, 
geweldloze samenleving door middel van ontmoeting, 
dialoog en samenwerking om conflicten te helpen 
oplossen. Projecten gericht op geweldloosheid in 
Nederland en Balkan. Zet zich in voor erkenning 
Vredesmissies zonder Wapens nationaal en wereldwijd.

Rietmolenstraat 42, 7512 XW 
Enschede

www.enschedevoorvrede.nl info@enschedevoorvrede.nl Enschede voor Vrede wil vredeswerk zichtbaar maken 
voor Enschede en omstreken. Stichting organiseert 
activiteiten in de Vredesweek, verzamelt 
handtekeningen en houdt andere acties en 
manifestaties. 

Zalkerbos 26, 2134 EM 
Hoofddorp

www.franciscaansevredeswacht.nuvredeswacht@hetnet.nl De Fransiscaanse vredeswacht houdt wakes op plekken 
van onrecht en oorlogsdreiging. Acties dmv waken, 
bidden en vasten.

Weesperstraat 3, 1018 DN 
Amsterdam

www.freepressunlimited.org info@freepressunlimited.org FPU werkt in ruim 40 landen aan toegankelijke en 
betrouwbare media. O.a. door mediakanalen op de 
richten, media professionals te trainen en 
gemarginaliseerde groepen een stem te geven in de 
media.

Raamweg 21-22, 2596 HL Den 
Haag

www.genderconcerns.org GCI versterkt de rol van vrouwen als belangrijke spelers 
in het oplossing van conflict en opbouwen van 
samenlevingen. Zij werkt m.n. in Noord-Afrika en 
Afghanistan, Pakistan en Zuid-Sudan. 

Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict 
(GPPAC)

Laan van Meerdervoort 70, 2517 
AN The Hague

www.gppac.net info@gppac.net GPPAC benadrukt de preventie van conflict en 
faciliteert initiatieven die zich hiervoor inzetten. Het is 
een netwerk van maatschappelijke organisaties en 
burgerinitiatieven regionaal, nationaal en 
internationaal.

Peace Portal: een 
portaal waar civil 
society 
organizations die 
zich inzetten voor 
conflictpreventie en 
peacebuilding zich 
kunnen aanmelden. 

Valkenboskade 461, 2563 JC Den 
Haag

www.haagsvredesplatform.nl hvp20008@ddh.nl Mobilisatie tegen oorlog en kernwapens via directe 
actie, platform ongeacht politieke kleur, aangesloten bij 
Vredesmagazine en Oorlog is geen Oplossing

Prinsegracht 8, 2512 GA Den 
Haag

www.humanityhouse.nl info@humanityhouse.org Humanity House biedt de bezoeker de ervaring  in een 
conflictgebied te leven of hieruit te vluchten. Het is een 
interactief museum. Daarnaast is er een 
educatieprogramma voor kinderen en jongeren.
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International Campaign for Tibet 020-3308265

Postbus 1528, 3500 BM Utrecht  

 

Justice and Peace Postbus 508, 2501 CM Den Haag 070-7631499

Kerk en Vrede 030-2316666

Kerk in Actie Postbus 456, 3500 AL Utrecht 030-8801456

Masterpeace Postbus 19289, 3501 DG Utrecht 030-2340500

Mensen met een Missie 070-3136700  

Vijzelstraat 77, 1017 HG 
Amsterdam

www.savetibet.nl ICfT bevordert mensenrechten en democratie in Tibet 
en zet zich in voor zelfbeschikking van de Tibetanen. Dit 
doet zij door te lobbyen bij VN en EU en inspanningen 
van de Dalai Lama tot dialoog met Chinese leiders (voor 
een vreedzame oplossing) te promoten. Daarnaast 
creeert de stichting awareness voor 
mensenrechtenschendingen in Tibet en China.

International Fellowship of 
Reconciliation (IFOR)

www.ifor.org Contactformulier: 
http://www.ifor.org/contac
t/

IFOR gelooft in de kracht van geweldloosheid en 
verzoening en het secretariaat in Utrecht faciliteert 
communicatie tussen IFOR partners die zich hiervoor 
inzetten. IFOR heeft subgroepen in meer dan 40 landen.

International Network of Museum 
for Peace

Laan van Meerdervoort 70, 2517 
AN The Hague

www.museumsforpeace.org info@museumsforpeace.org INMP promoot en vergroot de zichtbaarheid van 
museums voor vrede over de hele wereld. Ze 
organiseert conferenties, brengt vredesmuseums met 
elkaar in contact en maakt exposities.

www.justiceandpeace.nl info@justiceandpeace.nl J&P steunt lokale mensenrechtenverdedigers 
wereldwijd, o.a. door trainingen, tijdelijke relocatie en 
lobby. Daarnaast zet J&P zich in voor de rechten van en 
genuanceerd debat over vluchtelingen.

Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE 
Utrecht

www.kerkenvrede.nl secretariaat@kerkenvrede.nl Kerk en Vrede zet zich in voor actieve geweldloosheid 
door o.a. analyse van conflicten, campagnes en 
publicaties.

www.kerkinactie.nl servicedesk@kerkinactie.nl Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk in 
Nederland en steunt honderden kerken en organisaties 
wereldwijd die zich inzetten voor een betere wereld: 
van noodhulp tot vredeswerk.

www.masterpeace.org info@masterpeace.org Masterpeace wil mensen inspireren die zich inzeten 
voor vrede en hen een platform bieden door middel van 
Masterpeace clubs en concerten. In ruim 40 landen zijn 
er Masterpeaceclubs voor jonge peacebuilders.

Postbus 16442, 2500 BK Den 
Haag

www.mensenmeteenmissie.nlinfo@mensenmeteenmissie
.nl; contactformulier: 
http://www.mensenmetee
nmissie.nl/contactgegevens
-en-bezoekadres 

Mensen met een Missie stuurt missionarissen naar 
partnerorganisaties in Afrika, Azie en Latijns-Amerika, 
waaronder ook naar organisaties die aan actief 
vredeswerk doen.

Multicultural Women 
Peacemakers Network (MWPN)

Bosboom Toussainstraat 5-II, 
1054 AL Amsterdam

www.mwpn.org mwpnorg@mwpn.org MWPN is een multi-etnisch en interreligieus netwerk 
van vrouwen die zich inzetten voor een cultuur van 
vrede in Nederland en daarbuiten. Ze wil participatie 
van multiculturele vrouwen in de samenleving (en het 
vredeswerk) vergroten.
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015-7850137

Musicians without Borders 020-3305012  

Nederland Bekent Kleur 020-6897555

06-42009559

040-2910295

Oxfam Novib  

PAX 030-2333346

06-16498221  

Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid

Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft; 
Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda 
(Museum)

www.vredesmuseum.nl info@vredesmuseum.nl Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is een 
museum in Gouda over de geschiedenis van de 
vredesbeweging, verhalen van activisten etc. Er zijn ook 
reizende tentoonstellingen en de collectie en 
tentoonstellingen zijn (deels) te vinden op het internet, 
waar ook een webwinkel te vinden is met 
vredesspellen.

Kloveniersburgwal 87, 1011 KA 
Amsterdam

www.musicianswithoutborders.orginfo@musicianswithoutborders.org War Divides, Music Connects. Musicians without 
Borders gebruikt de kracht van muziek om verschillen te 
overbruggen, gemeenschappen te versterken en de 
wonden van oorlog te genezen. We hebben o.a. 
projecten in Kosovo, Rwanda en Palestina.

Anna Spenglerstraat 67, 1054 NH 
Amsterdam

www.nederlandbekentkleur.nlinfo@nederlandbekentkleur.nl Nederland Bekent Kleur keert zich tegen discriminatie 
en racisme en organiseert manifestaties hiertoe. O.a. 
demonstratie op de Dam in september 2015 voor 
ruimer vluchtelingenbeleid. 

Nederlandse Vereniging voor 
Gezondheidszorg en 
Vredesvraagstukken 

 Postbus 199, 4190 CD 
Geldermalsen

www.nvmp.org office@nvmp.org NVMP wil een bijdrage leveren aan preventie van 
oorlog en maken van vrede, aangezien geweld een 
grote invloed heeft op de gezopdheid. Werkt aan de 
volgende thema's: kernwapens en -energie, wapens en 
gewapend geweld en de gezondheid, medisch 
wangedrag.  

Secretariaat Mayors 
for Peace Nederland 
ligt bij de hier 
genoemde NVMP 
bestuursleden

Omslag - werkplaats voor 
duurzame ontwikkeling

Hoogstraat 301-A, 5654 NB 
Eindhoven

www.omslag.nl omslag@omslag.nl Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 
brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, 
cultuur, economie en solidariteit. Met acties, 
bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt 
Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving. 

Postbus 30919 (Mauritskade 9) 
2500 GX Den Haag

www.oxfamnovib.nl reactieformulier: 
http://www.oxfamnovib.nl/
algemeen-
reactieformulier.html

070-3421621 (receptie), 
0770-3421777 (informatie 
& service)

Oxfam Novib streeft naar een rechtvaardige wereld 
zonder armoede. Naast ontwikkelingshulp steunt zij 
organisaties die zich inzetten voor o.a. vrede en 
vrouwen in vredesprocessen.

Godebaldkwartier 74, 3511 DZ 
Utrecht

www.paxvoorvrede.nl info@paxforpeace.nl PAX werkt in conflictgebieden aan het beschermen van 
burgers, het voorkomen en stoppen van gewapend 
geweld en het opbouwen van vrede. Projecten in o.a. 
Midden-Oosten, Balkan, Colombia, Nederland, Afrika, 
Oekraine. Grootste vredesorganisatie in Nederland.

Peace Brigades International - 
afdeling Nederland

De Kargadoor, Oudegracht 36, 
3511 AP Utrecht

www.peacebrigades.nl info@peacebrigades.nl PBI staat mensenrechtenactivisten bij door letterlijk 
aanwezig te zijn. Zij werkt aan geweldloze 
conflictoplossing door vrijwilligers op te leiden en in te 
zetten als beschermers. Projecten in  Colombia, Mexico, 
Honduras, Guatemala, Kenia, Nepal en Indonesië.
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Peace Is The Way 055-5431841

Peace SOS 06-82138189

Radio La Benevolencija 020-6166599

Servas

070-3628493

Postbus 288, 5280 AB Boxtel 0411-672783

Stichting Vredesburo Eindhoven 040-2444707  

  

Ploegersdonk 102, 7326 BG 
Apeldoorn

www.pitw.net PITW wil vredeswerk bij de mensen brengen, m.n. in 
regio Apeldoorn (bijv. Vredesweek) 

www.peacesos.nl info@peacesos.nl Peace SOS heeft als missie vrede en mensenrechten te 
bevorderen, armoede te bestrijden en bi jte dragen aan 
een beter een eerlijkere wereld voor iedereen.

Platform Vrouwen voor Duurzame 
Vrede

F.C. Dondersstraat 23, 3572 JB 
Utrecht

www.vrouwenenduurzamevrede.nlinfo@vrouwenenduurzamevrede.nl VDV is een samenwerking tussen 12 organisaties, 
waaronder Afghan Women Network NL, African Sky, 
BPW Nederland, Eirene NL, GCI, MWPN, Sundjata, 
VOND, Vrouwen voor Vrede, Vrouwen voor Vrede op de 
Molukken, WILPF, WPP en YWCA. Zet zich in voor 
implementatie van VN resolutie 1325 over Vrouwen, 
Vrede en Veiligheid

Leidsestraat 106-3, 1017 PG 
Amsterdam

www.labenevolencija.org info@labenevolencija.org Radio La Benevolencija zet zich in voor mensen die 
slachtoffer zijn van hate speech, met name door eigen 
radio uitzendingen die geweldloosheid bevorderen. 
Projecten in verschillende afrikaanse landen, o.a. 
Rwanda, Zuid-Sudan en Burundi. 

www.servasnl.org info@servasnl.org Servas is een uitwisselingsorganisatie, die culturen met 
elkaar wil laten kennismaken en verbroederen. In meer 
dan 130 landen ontvangen mensen reizigers/Servas 
leden. Intercultureel dialoog.

Stichting VOND (Vrouwen 
Organisatie Nederland Darfur)

Van Bylandstraat 47, 2562 GH 
Den Haag

www.stvond.nl info@stvond.nl Empowerment van vrouwen in Darfur: promotie en 
actief werken aan vrede en wederopbouw in Darfur en 
Sudan. O.a. training en coachen van vrouwelijke leiders 
in Darfur gericht op preventie, bemiddeling en 
vredesopbouw

Stichting voor Actieve 
Geweldloosheid (SVAG)

www.geweldloosactief.nl info@geweldloosactief.nl SVAG Beweging voor Geweldloze Kracht zet zich in voor 
een cultuur van vrede en geweldloosheid door middel 
van voorlichting, training, onderzoek, actie en 
samenwerking. 

www.geweldlozekra
cht.nl; 
www.samenvoorvre
de.nl

Grote Berg 41, 5611 KH 
Eindhoven

www.vredesburo.nl info@vredesburo.nl Informatie en documentatiecentrum over oorlog en 
vrede, vooral bezig met vredeseducatie. 

Stichting Vredescentrum 
Eindhoven

Grote Berg 41, 5611 KH 
Eindhoven

www.stichtingvredescentrumeindhoven.nlinfo@stichtingvredeswetenschappen.nl Werkt aan vredesonderzoek en conflictbeheersing door 
wetenschappelijk onderzoek. Geeft kwartaalblad 
VredesTertsPeriodiek uit. Legt Vredespad aan in 
Eindhoven. Werkt nauw samen met Vredesburo 
Eindhoven
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Stichting Vredeseducatie 030-2723500  

Stichting Vredestuin Pompenburgpark, Rotterdam

Stichting Vredeswetenschappen   

Stop Wapenhandel!  

Sundjata 023-5256422

Terre Des Hommes 070-3105000

The Hague Peace Projects 06-18051097

 

Tribunaal voor de Vrede 020-6881868; 0515-573103

Fort de Bilt, Biltsestraatweg 10, 
3573 PS Utrecht

www.vredeseducatie.nl vrede@xs4all.nl Stichting Vredeseducatie ontwikkelt onderwijsprojecten 
en interactieve tentoonstellingen over vooroordelen, 
diversiteit, zondebokverschijnsel, conflicthantering en 
democratisch burgerschap. Op Fort De Bilt is het 
'Herinneringscentrum voor de toekomst' voor tieners 
(10-14 jr) en  op Fort Lunet 1 is het Fort van de 
Democratie ingericht voor jongeren (15-25 jr). In het 
buitenland werkt de stichting onder de naam 'Peace 
Education Projects'.

www.vredestuin.org Vredestuin is een tuin in Rotterdam waar groenten 
worden gekweekt. De opbrengst hiervan gaat deels 
naar vredesinitiatieven en ontwikkelingssamenwerking. 
Ook verantwoordelijk voor Gandhituin 
(www.gandhituin.org)

Van Alphenstraat 17, 3581 JA 
Utrecht

www.stichtingvredeswetenschappen.nlcontactformulier: 
http://www.stichtingvredes
wetenschappen.nl/contact/

SVW heeft het doel een positieve bijdrage te leveren 
aan vredesopbouw, door middel van wetenschap. 

Anna Spenglerstraat 67, 1054 NH 
Amsterdam

www.stopwapenhandel.org info@stopwapenhandel.org Stop Wapenhandel doet onderzoek en voert actie tegen 
de wapenindustrie. De stichting geeft voorlichting en 
stimuleert kritisch beleid t.o.v. bewapeening, conflict en 
geweld.

Saturnusstraat 5 ZW, 2024 GH 
Haarlem

www.sundjata.nl info@sundjata.nl Sundjata steunt lokale initiatieven in Afrika, waaronder 
een Vrede en Verzoeningsproject in Congo. 

Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS 
Den Haag

www.terredeshommes.nl info@tdh.nl TDH gaat kinderuitbuiting tegen wereldwijd en werkt in 
Azie, Oost-Afrika, Zuid-Amerika en Europa. 

Paviljoensgracht 20, 2512 BP Den 
Haag

www.thehaguepeace.org info@thehaguepeaceprojects.org The Hague Peace Projects wil bijdragen aan vreedzame 
oplossingen van conflict door informatievoorziening 
over de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Dit 
door middel van onderzoek en analyse en publieke 
manifestaties. 

Towards a Nonviolent World 
(ToNoWo)

www.towardsanonviolentworld.comnina.towardsanonviolentworld@gmail.com ToNoWo is een serie workshops voor jongeren over 
geweldloosheid. De eerste editie (zomer 2015) was in 
samenwerking met Erasmus+ en SVAG.

Postbus 92066, 1090 AB 
Amsterdam

www.tribunaalvoordevrede.nl procesnieuws@hetnet.nl Het Tribunaal zet zich in voor onderzoek naar 
vredesbeleid, het organiseren van openbare tribunale, 
ondersteunen van gerechtelijke procedures mbt 
wapens en vredesactivisten en het geeft het blad 
procesnieuws uit driemaal per jaar. 
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United Civilians for Peace

UNOY Peacebuilders 070-3647799

070-3646504

VD Amok Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht 030-8901341

Vredesbeweging Pais Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft 015-7850137

Vredescafe Roelof Hartplein 2a, Amsterdam

Vredesinformatiecentrum Postbus 7007, 9701 JA Groningen 050-3133247

Vredesmedia Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft 015-7850137

Vrouwen voor Vrede 06-17756419

Mauritskade 9, postbus 30919, 
2500 GX Den Haag

www.unitedcivilians.org info@unitedcivilians.nl 070-3421621 (receptie 
oxfam novib)

UCP is een samenwerkingsverband van ICCO, Oxfam 
Novib en PAX.  De organisatie richt zich specifiek op de 
bijdragen van de Nederlandse samenleving aan 
duurzame vrede in Israel/Palestina

Samenwerkingverba
nd drie 
vredesorganisaties

Laan van Meerdervoort 70, 2517 
AN The Hague

www.unoy.org info@unoy.org UNOY steunt jeugdvredesinitiatieven en wil de jeugd 
wereldwijd meer betrekken in vredeswerk. Dit wordt 
gedaan door internationale lobby hiervoor en door 
jeugd te trainen.

UNPO (Unrespresented Nations 
and peoples organizations)

Laan van de Meerdervoort 70, 
2517 AN Den Haag

www.unpo.org unpo@unpo.org UNPO promoot en beschermt de rechten van 
minderheden, inheemse volken en mensen in bezet 
gebied. UNPO wil een internationaal forum zijn waarin 
mensen van deze groepen een podium krijgen. Het 
heeft nu 40 leden wereldwijd en houdt m.n. lezingen in 
parlementen (EU, Nationaal) en lobby

www.vdamok.nl info@vdamok.nl Vd Amok geeft samen met Pais, Stop de 
Wapenwedloop, Haags Vredesplatform, Humanistische 
Vredesberaad en WILPF het Vredesmagazine uit. Ze 
doet onderzoek naar militaire ontwikkelingen en 
kernwapens.

www.vredesbeweging.nl info@vredesbeweging.nl Pais is de Nederlandse tak van War Resisters' 
International. Zij wil allen verenigen die vinden dat 
oorlog een misdaad tegen de menselijkheid is. Pais 
streeft, met enig succes, naar samenwerking binnen de 
vredesbeweging en is actief in o.a. VredesMagazine, het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid en 
VredesInternet (VredesNieuws en De VredesSite).

www.vredescafe.nl Elke derde donderdagavond in Amsterdam een 
ontmoetingsplaats voor vredeswerkers met lezingen.

www.vredesinformatiecentrum.nlvredescentrum@hotmail.com Het VIC is een informatiecentrum op het gebied van 
oorlog en vrede, heeft een eigen bibliotheek en 
organiseert vredeslessen voor scholen. VIC geeft 
trainingen in actieve geweldloosheid.

www.vredesmedia.nl info@vredesmedia.nl

Samenwerking van vredesorganisaties op mediagebied 
bevorderen en gestalte geven. Uitgever van 
VredesMagazine. Actief op internet met VredesNieuws 
en de VredesSite (www.vredessite.nl), een website met 
nieuws en info van en voor de vredesbeweging.

Paddestoelstraat 6, 6823 JR 
Arnhem

www.vrouwenvoorvrede.nl vrouwenvoorvrede@antenna.nl Vrouwen voor Vrede is een vereniging van vrouwen die 
werken aan vrede door o.a. Raging Grannies 
(demonstratieliederen), en politieke lobby (ism WILPF)
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06-41243693

War Child 020-4227777

War Trauma Foundation Nienoord 5, 1112 XE Diemen 088-3305110

070-3478196

Women Peacemakers Program 070-3452671

034-5615105

World Peace Flame Foundation Postbus 51, 6666 ZH Heteren 026-3236700; 070-3319183

World Peace is Possible 030-2314735 (voorzitter)

Vrouwen voor Vrede op de 
Molukken

www.vvm.eu VvVM richt zich op interreligieus dialoog, met name 
mbt Molukse christenen en moslims en de impact van 
de burgeroorlog op de Molukken tussen 1999 en 2004.

Helmholtzstraat 61-G 1098 LE 
Amsterdam

www.warchild.nl info@warchild.nl War Child zet zich specifiek in voor oorlogskinderen 
dmv psychosociale hulp, bescherming, onderwijs. 
Projecten in o.a Balkan, Colombia, Afghanistan. 

www.wartrauma.nl info@wartrauma.nl War Trauma Foundation versterkt geestelijke 
gezondheidszorg en psychosociale steun door middel 
van capaciteitsopbouw, en ontwikkeling en verspreiding 
van expertise door het uitvoeren van projecten in (post) 
conflict gebieden. War Trauma ontwikkelt en evalueert 
nieuwe methoden in nauwe samenwerking met (lokale) 
partner organisaties, waarbij de culturele en 
contextuele aspecten evenals de duurzaamheid worden 
gewaarborgd.

Wereld Federalisten Beweging 
Nederland

Laan van Nieuw Oost-Indie 252, 
2593 CD Den Haag

www.wfbn.nl bestuur@wfbn.nl WFBN wil een wereldgemeenschap opzetten die 
gebaseerd is op fundamentele rechtvaardigheid en het 
waarderen van verschillen. Steun voor VN principes, 1 
actieve werkgroep: wereldrechtsorde, die streeft naar 
een vorm van wereldrecht (mensenrechten, 
"ondersteund door interculturele ethiek in dialoog").

Laan van de Meerdervoort 70, 
2517 AN Den Haag

www.womenpeacemakersprogram.orginfo@womenpeacemakersprogram.org WPP zet zich in voor gender-neutrale geweldloze actie 
om conflict te transformeren, door middel van training, 
het vormen van een netwerk en het organiseren van 
publieksevenementen. 

Women's International League for 
Peace and Freedom (WILPF)

Laan van Nieuw Oost-Indie 252, 
2593 CD Den Haag

www.wilpf.nl info@wilpf.nl Nederlandse tak van WILPF. Vrouwen van verschillende 
politieke, sociale, religieuze, culturele achtergrond 
samenbrengen met als doel 'the root causes of war' aan 
de kaak stellen en bestrijden.

www.worldpeaceflame.org info@worldpeaceflame.org WPF wil vredesvlammonumenten realiseren over de 
wereld en daar vredeseducatie aan koppelen. In NL o.a 
Den haag, Enschede, Eindhoven, Venlo, Cadzand, 
Nijmegen, Oosterbeek. Ook steunen ze 
vredesinitatieven wereldwijd.

Lage Markt 5C, 6511 VK 
Nijmegen

www.worldpeaceispossible.comrozanne@worldpeaceispossible.com Gelooft dat de boodschap van wereldvrede breder 
gedragen moet worden en werkt hieraan d.m.v. people 
power/media aandacht. Verspreiden van merchandise 
met boodschap "world peace is possible", o.a. het 
strikken van BN'ers die dit dragen en op de foto gaan.
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YWCA Nederland 030-2715525/06-40191726

ZOA 055-3663339

Organisatie Postadres Website Algemeen mailadres Algemeen tel. nr Doelstelling Aanvullend
Doopsgezind Wereldwerk Postbus 803, 7400 AV Deventer

Henri Nouwen Stichting 010-4128833

MIVA/OneMan 076-5217150

06-13700682

020-6758925

Vrouwen van Nu 070-3244429

FC Donderstraat 23, 3572 JB 
Utrecht

www.ywca.nl info@ywca.nl YWCA zet zich in voor ontwikkeling van leiderschap van 
vrouwen, met zo'n 25 miljoen vrouwen in meer dan 120 
landen. Activiteiten: workshops, trainingen, 
evenementen. 

Postbus 4130, 7320 AC 
Apeldoorn

www.zoa.nl info@zoa.nl ZOA doet voornamelijk noodhulp en ontwikkelingswerk, 
maar ook vredesopbouwprojecten in Afrika.

Ondersteuning 
Vredesorganisaties

www.dgwereldwerk.nl DG wereldwerk werkt vanuit hun geloofsovertuiging 
aan vrede en solidariteit en helpt doopsgezinde 
gemeentes hierbij. Verschillende organisaties zijn 
aangesloten waaronder CPT NL.

Avenue Concordia 117, 3062 LG 
Rotterdam

www.nouwen.org/nl nouwen@nouwen.org Gedachtengoed van Henri Nouwen in leven houden, 
sponsoren van initiatieven in conflictgebied o.a. 
ontwikkelingshulp in Oekraine

Havensingel 26, 5211 TX Den 
Bosch

www.miva.nl info@miva.nl; info@onemen.org MIVA/OneMen helpt missiewerkers en lokale mensen in 
ontwikkelingslanden aan vervoer en 
communicatiemiddelen. OneMen is het 
jongerenprogramma van MIVA.

Quakers (religieus genootschap 
der vrienden)

Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den 
Haag

www.quakers.nu secretariaat@dequakers.nl De Quakers steunen vredesinitiatieven, en noemen bijv. 
CPT expliciet op hun website. Tjallingii was in 2013 erg 
actief voor de Quakers in Palestina.

Steuncomite Israelische Vredes- en 
Mensenrechtenorganisaties

 Postbus 15823, 1001 NH 
Amsterdam

www.sivmo.nl info@sivmo.nl SIVMO steunt Israelische vredes- en 
mensenrechtenorganisaties. Tevens geeft zij elk 
kwartaal het blad 'De Brug' uit over het 'andere Israel'. 

Jan Van Nassaustraat 63, 2596 BP 
Den Haag

www.vrouwenvannu.nl contactformulier: 
http://vrouwenvannu.nl/ne
em-contact-op 

Vrouwen van Nu is de grootste Nederlandse 
vrouwenvereniging. De verschillende afdelingen 
organiseren activiteiten voor en door vrouwen 
waaronder vredesinitiatieven.
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