	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

PROGRAMMA
22 april 2014 in Wageningen
Vanaf 9.30 uur aankomst van deelnemers, sprekers, koffie, thee
10.00 uur Aanvang programma
Welkom door Lidwien Vos de Wael van Platform Learn for Life
Introductie van het programma door Marian Rameyer, coördinator van het seminar programma,
kennismaking met de sprekers en deelnemers.
Europa en de Vrede, kort historisch overzicht door Friso Wiersum, programmamaker en historicus. Als
voormalig projectleider ‘Kunst in Oorlog’ bij de Vrede van Utrecht was hij verantwoordelijk voor diverse
manifestaties en (foto) exposities rondom actuele vredesvraagstukken.
Ontwikkelingen in Bosnië Herzegovina en Srebrenica door Dion van den Berg, senior beleidsadviseur
bij Vredesorganisatie PAX, thema’s: Europa en haar visie op vrede, Srebrenica, interreligieuze dialoog.
Betrokken bij diverse projecten rond conflicthantering, vredesopbouw en democratisering in de regio.
Ervaringen en impressies van Srebrenica en Bosnië Herzegovina, door drie leerlingen van de hoogste
klassen van OSG Pantarijn uit Wageningen. Zij brachten van 14 – 19 april een bezoek aan o.a.
Srebrenica en Sarajevo.
12.45 – 14.00 uur

Lunch en gelegenheid voor informeel kennismaken en uitwisselen.

Ontwikkelingen op de Balkan en initiatieven in de regio voor toenaderingen en uitwisselingen door Bert
van der Linde. Woonachtig in Osijek, Kroatië en sinds 1995 betrokken bij diverse bilaterale,
internationale en Europese projecten ter ondersteuning van democratisering en vredesopbouw in de
regio.
Project Falcon door John Nieuwkoop en Brian van Willigenburg. Over projecten van Stichting Falcon in
Bosnië Herzegovina bij de ondersteuning van teruggekeerde vluchtelingen.
De dag wordt afgesloten met een korte evaluatie van de dag en een inventarisatie van vragen en
suggesties voor vervolg activiteiten.
Einde 17.00 uur

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese
Commissie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de
bijeenkomst ligt bij de organisatie. De Commissie kan hier niet
verantwoordelijk voor worden gesteld.
Learn for Life, Postbus 816, 3500 AV Utrecht
T: + 31 6 31 19 77 42
info@platformlearnforlife.nl |
www.platformlearnforlife.nl

