Jaarverslag 2014
Na een periode van brainstormen m.b.t. de toekomst van PAV (Platform Ander
Vlaardingen) zijn bestuur en werkgroep in 2014 samengevoegd. Werkzaam hierin zijn
Nelleke v.d. Luit (secretaris), Ineke Nieuwstraten, Ria Witvoet, Leen den Boer
(penningmeester) en Gisela Clement(voorzitter).
De banden met de aangesloten groepen zijn aangehaald. Dat betekent dat we elkaar
informeren over elkaars activiteiten en daar waar het zinvol is activiteiten samen
organiseren. Dit is door de groepen positief opgepakt. Tot de aangesloten groepen
behoren MOV/ ZWO (Missie, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede, Zending en
Werelddiaconaat), Amnesty International, Wereldwinkel, Stichting Boombehoud,
Stichting Uitvlucht, De Andere Markt, Filippijnenwerkgroep, Vluchtelingenwerk.
De Fair Trade werkgroep is een onderdeel van PAV die zelfstandig opereert met
speciaal voor deze groep toegekende subsidiegelden van de gemeente Vlaardingen. 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)
De basisscholen hebben zoals elk jaar weer een uitgebreid en deels opnieuw
samengesteld lesaanbod gekregen dat bestaat uit de Anne Frank krant rond 4/5 mei,
leskisten rond diverse thema’s en verschillende projecten waarop men kan intekenen. De
leskisten behandelen o.a.: Eerlijke Handel, Kinderrechten, Milieu, Dialoog, Vrede,
Wereldmuziek, Wereldspeelgoed, Vooroordelen.
18 scholen hebben er gebruik van gemaakt.
In 2014 zijn voor het eerst rond de uitreiking van de Geuzenpenning op 13 maart
gedurende de hele maand activiteiten/evenementen georganiseerd door een grote groep
van culturele en maatschappelijk groeperingen. Inmiddels staat de maand maart bekend
als de Geuzenmaand.
De bijdrage van PAV hierin was het organiseren van een aantal kunstworkshops voor
basisschoolkinderen op de Dag Tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. Onder
leiding van twee kunstenaars gingen ± 40 kinderen rond het thema van discriminatie en
racisme aan de slag. Dat alles heeft plaatsgevonden in het nieuwe pand van VVEH ( Vele
Vlaardingers Een Huis) op de Hoogstraat.
In samenwerking met MOV/ZWO, VVEH en de Windwijzer heeft PAV invulling gegeven
aan de vredesweek.
De Vrouwendialooggroep is 8 keer bij elkaar gekomen rond verschillende thema’s.
Alle bijeenkomsten worden druk bezocht.
De groep bestaat uit 14 vrouwen, afkomstig uit Marokko, Frankrijk, Duitsland, Iran,
Palestina, Somalië, Curacao en Nederland. Bij speciale onderwerpen worden ook andere
vrouwen uigenodigd.
januari: Thema: Is godsdienst een privé aangelegenheid? Zijn gelovigen een
minderheidsgroepering? Wat betekent godsdienst voor jou? Hoe beleefde je dit vroeger
en welke plaats neemt het nu in je leven in?
maart: we bekeken een documentaire van “Kerst in Bethlehem” van twee verslaggevers,
de één (Palestijn) bezocht Joodse mensen en activiteiten, de ander (met een van
oorsprong meer pro -Israel houding) bezocht Palestijnse gebieden. Beiden lieten zien hoe
moeilijk het leven voor de beide bevolkingsgroepen is. Ook waren er voorbeelden van
toenadering en zoeken naar wegen van vrede.
april: Thema: Tijd voor jezelf, of tijd voor iets wat je graag wilt en waar je niet aan toe
komt. Maken wij genoeg tijd vrij voor….. vul maar in.

juni: trainingsworkshop gegeven door twee dames van Radar. Thema: Deal with it! Hoe
gemakkelijk discrimineren wij?
augustus: start seizoen met een etentje.
september: thema: moeten moslims zich verontschuldigen? Hoe bang moeten we zijn?
Hoe komt het dat sommigen van ‘onze’ jongeren zo radicaliseren? Verbinding maken
vinden we allen heel
belangrijk.
November: thema:
bespreking van de Abel Herzberglezing, ‘sporen van de Tweede Wereldoorlog in
Amsterdam’ van Burgemeester Eberhard van der Laan.
december: Thema:
“Dubbele loyaliteit”. Zijnsloyaliteit met land van herkomst en verworven loyaliteit met
land van aankomst. Behalve de zijnsloyaliteit waarin iedereen verbonden is en blijft met
het land van herkomst, zoals vaderland en moedertaal, zullen zich in het land van
aankomst nieuw loyaliteiten ontwikkelen.

