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Slotceremonie

1997 Nobelprijswinnares voor de Vrede voor het opstellen van een internationaal verdrag om landmijnen te
verbieden en landmijnenvelden wereldwijd te ruimen.

Williams werd geboren in 1950 in Vermont, USA. Ze leerde onrecht te haten op jonge leeftijd toen ze getuige was van het meedogenloos pesten, door andere
schoolkinderen, van haar dove broer die aan schizofrenie leed. Ze ontwikkelde de moed om op te staan tegen pestkoppen, wat begon op het schoolplein en
resulteerde op een wereldwijd podium.
Zoals veel jonge mensen van haar generatie werd ze woedend van het onrecht als gevolg van de Vietnamoorlog en sloot ze zich aan bij de protesten tegen de oorlog.
Williams kreeg van de Johns Hopkins Univeristy een masterdiploma in Second Language Education (Tweede Taalonderwijs) in 1976 en een masterdiploma in
International Relations (Internationale Betrekkingen) in 1984. Twee jaar lang leidde Williams delegaties naar Midden-Amerika als coördinator van het NicaraguaHonduras Education Project (scholingsproject Nicaragua-Honduras). Ook was zij adjunct-directeur van de Medical Aid for El Salvador (Medische Hulpverlening
voor El Salvador) en was dus verantwoordelijk voor het opzetten van humanitaire hulpprojecten.
Om een einde te maken aan het gebruik, de productie, de handel en de aanleg van voorraden van landmijnen, ging de International Campaign to Ban Landmines
(internationale campgne voor het verbod op landmijnen) officieel van start in oktober 1992. Als hoofdstrateeg van de campagne overtuigde Williams meer dan
1000 NGOs uit meer dan 60 landen om de campagne te steunen. In 1996 stemde de Canadese regering ermee in een internationaal verdrag op te stellen om
landmijnen te verbieden. In december 1997 werd het verdrag door 122 landen ondertekend.
Tot nu toe hebben meer dan 150 landen het verdrag inzake het verbod op landmijnen ondertekend. Williams blijft werken aan de uitroeiing van wapens zoals
clustermunitie en killerrobots. Ze sloot zich aan bij haar zus, winnaares van een Nobelprijs voor de Vrede, om het Nobel Women’s Initiative op te stichten, om de
aandacht te vestigen op vrouwen- en kinderrechten in de hele wereld. Williams is sinds 1998 lid van PeaceJam.
Harshwardhansinh Zala- moderator

Harshwardhansinh Zala is een 18-jarige jongen die niet zomaar een tiener is die zijn leven uitzoekt. Hij is een Smart Tech Developer, uitvinder, programmeur,
knutselaar, spreker, mentor, ondernemer en student. Hij is de oprichter | CEO | CTO van Aerobotics7. Harshwardhansinh Zala heeft een drone, met de naam
EAGLE A7, gecreëerd die in staat zou kunnen zijn om landmijnen op te sporen en te vernietigen in oorlogsvelden. Hij is op een missie om alle landmijnen over heel
de wereld te ontruimen om van de wereld een veilige plaats te maken.

De International Children’s Peace Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat moedig strijdt voor de rechten
van het kind. KidsRights vindt dat kinderen erkend, beloond en gemotiveerd moeten worden in hun felle
inspanningen om hun eigen situatie en die van de kinderen in hun omgeving en in de wereld te verbeteren.
142 nominaties uit 42 landen werden dit jaar ontvangen voor de International Children's Peace Prize. De winnaar
van 2020 wordt op 13 november bekend gemaakt tijdens een ceremonie die wereldwijd online beschikbaar zal
zijn.
We zullen dan de fantastische mogelijkheid hebben om op ZATERDAG, 14 november
10:45 - 11:30 VK / 11:45 - 12:30 CET een vraag- en antwoordsessie te houden met de
winnaar.

GELIJKHEID

How to initiate a discussion about race in school & work

THE RT HON STUART LAWRENCE

"Mijn naam is Stuart Lawrence en ik ben de jongere broer van Stephen Lawrence (13 september 1974 - 22 april 1993).”
Stephen was een zwarte Britse tiener uit Woolwich, Zuid-Oost Londen, die vermoord werd in een racistische aanval terwijl hij wachtte op een bus in Well Hall,
Eltham, op de avond van 22 april 1993. Deze tragische gebeurtenis heeft een verwoestend effect op mijn leven gehad. Ik ben blijven studeren en heb een creatief pad
gevolgd dat zich richtte op grafiek en design, met een grote belangstelling voor typografische vormgeving. Nadat ik een cursus had gevolgd aan de London College
of Printing (nu London College of Communications), ben ik naar de Northampton University (nu University College Northampton) gegaan om Grafische
Communicatie te studeren. Mijn beroepsleven is gevarieerd; ik heb gewerkt voor het Home Office, HMP Belmarsh en heb onlangs een onderwijscarrière van 15 jaar
op een middelbare school in het Zuid-Westen van Londen afgerond. Mijn moeder, Doreen Lawrence werd op 6 september 2013 verheven tot de adelstand als
Baroness en is sinds officieel benoemd als Baroness Lawrence van Clarendon, Clarendon die zich in het Gemenebest van Jamaica bevindt. De eer is zeldzaam omdat
ze is aangewezen na een locatie in een Commonwealth rijk buiten het Verenigd Koninkrijk, en omdat ze niet getrouwd is, gingen de rechten die haar man zou krijgen
naar mijzelf, haar zoon. Mijn volledige titel is dus ‘De geachte Stuart Andrew Lawrence’. Na een paar jaar geleden een kruispunt in mijn leven te hebben bereikt,
breng ik nu een deel van mijn tijd door met de Stephen Lawrence Charitable Trust om de Stephen Lawrence Day (22 april) te helpen promoten. Daarnaast heb ik
ook besloten dat het tijd is om de verantwoordelijkheid van mijn moeder over te nemen en ervoor te zorgen dat de mensen van vandaag een idee hebben van de
gevolgen van hun acties ten opzichte van anderen, en dit doe ik door mezelf aan te bieden als een motivation, keynote en public speaker.
Lavinya Stennett
Lavinya is een schrijfster, een geschiedkundige en is de oprichter en CEO van The Black Curriculum. The Black Curriculum is een sociale onderneming
die zich bezighoudt met het onderwijzen en ondersteunen van de Black History (geschiedenis die de zwarte gmeenschap omvat) het hele jaar door,
met als doel alle studenten aan te moedigen met een gevoel van identiteit en saamhorigheid.
Rumbi Mukoyi - moderator

Oprichter van African Youth Arise (AYA) en Human Resources Business Partner voor een van de wereldwijde logistieke bedrijven. Haar uitdagingen en
ervaringen, als een jonge Afrikaanse persoon uit de diaspora, bezorgden haar de passie voor het streven naar positieve stimulering en uitstekendheid voor
anderen met een vergelijkbare achtergrond.

workshop

GELIJKHEID

Diversity and anti-discrimination with Cathy Del Rizzo, European peer training organisation FR

EPTO will offer an interactive workshop using peer training and anti-bias methods to combat all forms of discrimination based on the Anti-Defamation League A WORLD OF
DIFFERENCE® Institute peer training programme. During this session, we will explore our own personal and cultural identity and understand the ways it serves as a filter through
which we see the world.
Storytelling as a tool for peace building with Rumbi Mukoyi, African Youth Arise EN

Future stories: Participants build a story of a future world without any violence against children (from practical to wildest dreams!) in a quick, fun, pass-the-story exercise. How have you
achieved this? What would that world feel like? Who is going to be leader of this world? Who is going to ensure that violence doesn’t happen again?
A newspaper editor is going to allocate you a slot on the front page of the national newspaper so now you have to think of “headlines.” Write the headline of the newspaper 10 years from
now, telling the story of what you’ve accomplished. Pass the headline to a partner, have the partner complete the story and present it to the group.

Choosing Peace after The Troubles in Northern Ireland* with Joshua Eaves, Foundation for Forgiveness and Reconciliation (FFR) EN

More info coming soon...

life is not a disney film with vincent punie, demens.nu nl

Binnenkort meer informatie...

Onderwijs

Impact of technology and the COVID-19 Pandemic on Education

Dimitra V. Mousioli

Als jurist en erkend bemiddelaar van het Griekse ministerie van Justitie is zij een groot voorstander van peer- of schoolbemiddeling, zowel in Griekenland als in
het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar publiceerde ze haar eerste kinderboek over bemiddeling, met als titel: "The Elephant That Blows Rainbows".
gemma perkins

Trainster, begeleidster en opvoedster. Als directrice van The Self Leadership Initiative in het Verenigd Koninkrijk biedt ze op maat gemaakte en interactieve
leerervaringen aan die mensen inspireren en motiveren om de beste versie van zichzelf te zijn door het ontplooien van essentiële soft skills.
franck laurant

21-jarige rechtenstudent met een sterke interesse voor ondernemerschap, nieuwe technologieën en innovatieve projecten die de maatschappelijke impact
versterken. Frank lanceerde eerder CIVIX, een NGO die de jeugd en de politiek opnieuw met elkaar verbindt via verschillende digitale en veldprojecten en
werkt momenteel aan zijn volgende onderneming (Wequity) die als doel heeft om individuen te helpen bij het identificeren van gevoelige sectoren (olie,
wapens, tabak...) in de onderliggende activa.
Georgiana Moldoveanu

Gevestigd in Roemenië, ze is een leeerkracht, een liefhebber van vrijwilligerswerk en de oprichtster van "Game Changers Campina”.
Idriss Assoumanou

Filmmaker gevestigd in Birmingham, Verenigd Koninkrijk, Idriss produceert films en begeleidt veel mensen bij het maken van hun eerste filmproject, en geeft
ook film en fotografie lessen aan mensen van verschillende leeftijdsgroepen. Zijn passie ligt in het regisseren en het vertellen van verhalen, en heeft zo veel
projecten en enkele prijswinnende korte films geproduceerd.

Moderator - Meric Gonul
21-jarige rechtenstudent uit België. Meric is er sterk van overtuigd dat multiculturele communicatie, een open geest en respect voor de rechtsstaat de sleutels
zijn tot een betere wereld. Hij is een trots lid van PeaceJam en zal de moderator zijn voor het onderwijspanel!

workshops

Onderwijs

TELLING YOUR STORY WITH FILM / RACONTER VOTRE HISTOIRE AVEC A FILM with Idriss Assoumanou, Creative Director, No Effx FR

Idriss will be talking about his work using film as a powerful tool to talk about but, most importantly, find solutions for some of the biggest social problems locally, nationally and globally.
Learn how you can explore using film to promote and develop some of your own projects and events.
Rethinking the future of education with Gemma Perkins - Managing director at The Self Leadership Initiative EN

Gemma Perkins is an educator specialising in self leadership, teamwork, personal development and wellbeing training. She firmly believes in learning through play in order to develop
practical skills and to encourage self reflection. This workshop aims to explore how we are outgrowing ‘traditional’ education methods and need to shift to investigative and project based
learning to prepare young people for the future of work and society. It is clear that the most important skills for students to develop are creativity, collaboration and being self motivated
when it comes to learning. This session is interactive and will give you the chance to discuss ideas and learning opportunities that would work for you.
Five minutes of Here and Now for digital learners with Georgiana Moldoveanu & Aurelia Frincu, Teachers/Game Changers
Campina EN

Georgiana and Aurelia are both teachers and alongside their teaching they encourage students to get involved in volunteering activities. The more students engage in volunteering, the
more they develop, the more they know and develop. This workshop will explore how to integrate volunteering experience into teaching and learning and using non formal education
tools in state schools. The workshop will involve games, discussions and an introduction into the importance of volunteering alongside studying.
Peer Mediation: Resolving your conflicts and creating a happy, safe school with Dimitra Mousioli, Mediator of Greek Ministry of
Justice GR

The workshop will explore Peer or School-based mediation both in Greece and the UK and look at ways to resolve conflicts at home and at school.

Met zelfvertrouwen voor publiek spreken! (Speak to the public with confidence!) with Reinout Bosman, Speaker & trainer nl

Sluit je ogen voor een paar tellen en beeld je in dat je een presentatie gaan geven voor een heel grote groep mensen. Hoe voel je je dan? Misschien word je heel nerveus of vind je het op
een gezonde manier juist spannend. Wat je in die situaties kunt doen, daar gaan wij het tijdens deze korte workshop over hebben. Hoe ga je om met ‘podiumvrees’ en zenuwen? En hoe
kun je op een rustige en krachtige manier je publiek meenemen in jouw verhaal? Dat ga ik jou laten zien en laten ervaren op Woensdag 11 november en zondag 15 november! Tot dan!

milieu

"Youth and Climate - How can youth foster Climate
and Environmental Action"

Dr Mya-Rose Craig

ook bekend als Birdgirl, ze is een Brits Bangladeshi ornitholoog en voorvechter van gelijke rechten. Ze richtte de non-profit organisatie Black2Nature op, om
natuurkampen voor zwarte en allochtone kinderen te organiseren, waarvoor ze een eredoctoraat in Wetenschappen (D.Sc.h.c) kreeg van de Universiteit van
Bristol.
Marii Valjataga

Binnenkort meer informatie...
Stylianos (Stelios) Theodosopoulos

Apotheker uit Griekenland. Oprichter, voorzitter en sponsor van de “Volunteer Forest Protection - Fire Of Glyfada”. Stichtend lid van de eerste Griekse
school voor geleidehonden voor blinden en mindervaliden.
Elis Smits

26. Afgestudeerd aan de University of Chester and Bangor. MBA in Environmental Management (Milieumanagement) en BSc in Hons Geography
(Aardrijkskunde). Elis wil het milieu voor de huidige en toekomstige generaties verbeteren door te beginnen met een samenwerking op een natuurproject in
Noordwest Wales genaamd Natur Gwynedd Nature.
Giulia Marzetti - moderator

Giulia Marzetti is een ingenieur voor de overheid en heeft in verschillende landen gewoond en gewerkt. Als pleitbezorger van de UN Sustainable Development Goals
(SDG's) (VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen) is Giulia gepassioneerd door het gebruik van technologieën om een meer duurzame en rechtvaardige wereld op te
bouwen. Ze is een youth speaker, podcaster en deelnemer aan conferenties en evenementen van hoog niveau.

ATELIERS

milieu

#Talkingclimate with Giulia Marzetti FR

An interactive workshop helping people have constructive and interesting conversations about climate change all around the world. Giving practical tips on how to raise these
conversations in your circle of influence and change the conversation into action.
How can everyone be part of a positive chain reaction? with Franziska Finkbeiner, Plant for the Planet EN

More info coming soon...

the theory of change with elis smits, nature partnerships EN

Being a local Nature Partnership Coordinator, Elis has been working with local government to ensure that nature and the environment are at the top of the agenda. In this workshop,
Elis will work with students to explore how to work closer with local governments on the topic of Environment.
EUROPEAN FOOTPRINTS: The power of Stories with Eveline Seghers nl

Stories have the power to unite people, to inspire them, and to spark changes in our actions and behaviour. In the European Footprints Initiative, we harness this power of stories and
creative media to bring young Europeans together in a joint pursuit of the Sustainable Development Goals. In this workshop, we will take a closer look at the different ways in which
stories can give us insight in large, complex themes such as sustainable development. In an interactive session, we will explore how you can adapt an accessible, creative medium such as a
story to get a serious message across, keeping the diversity of your target audience in mind.

Migratie

Reality of Migration verses the typical Migration stereotypes
and their effects on young immigrants

Shwetal Shah

Lid van het PeaceJam European Youth Team, Shwetal werkt momenteel bij MediaCom Global. Haar lezingen en documentaires over het gebrek aan rolmodellen in
de mainstream media hebben ertoe geleid tot een uitnodiging voor een ontmoeting met premier Theresa May en ZKH Prins Harry om te bespreken hoe zij de
jeugd in het hele Gemenebest van Naties kunnen versterken en ook tot een uitnodiging van de Europese Commissie om samen met de vice-premier van België
over het beleid voor diversiteit in de technologie te spreken.
Amirhossein Mousavi

Amirhossein Mousavi is een 15 jaar oude vluchteling. Hij komt uit Afghanistan maar is geboren in Iran. Hij heeft negen maanden in het vluchtelingenkamp Moria in
Lesbos gewoond en bijna twee jaar in het vluchtelingenkamp Malakasa in Attica. Hij heeft een passie voor informatica en programmering die tot de ontwikkeling van
de covidmediainfo website heeft geleid, een website die tot doel heeft de vluchtelingengemeenschappen te informeren over de pandemie in de hele wereld.
Waj Syed

Een Pakistaanse vluchteling, die op 12-jarige leeftijd in het Verenigd Koninkrijk is aangekomen. Hij werkt momenteel bij de NHS. Hij wil jonge mensen helpen om
te begrijpen hoe ze in hun scholen en universiteiten een veilige omgeving voor vluchtelingen kunnen creëren.
Natasha Chlambo

Een laatste jaars medisch student en mede-onderzoekster aan King's College London. Ze heeft een MSc in Leadership & Development (Leiderschap &
Ontwikkeling) van het African Leadership Centre. In de periode dat ze aan de universiteit van Cardiff studeerde, ze was vrijwilliger bij Student Action for Refugees STAR, waar ze de Equal Access Campaign (campagne voor gelijke toegang) leidde die met succes studiebeurzen verzekerde voor asielzoekers die aan de universiteit
wilden studeren.
Hameed Ale

Binnenkort meer informatie...
Syeda Batool Zehra Zaid - moderator

Syeda, activiste voor jeugdonderwijs, lobbyt al vijf jaar voor toegang tot het hoger onderwijs voor vluchtelingen en asielzoekers. Zij is de eerste asielzoeker die naar
Cardiff Law School gaat. Syeda heeft gewerkt voor Barnados en de Welsh Refugee Council.

workshop

Migratie

Migration au-delà des préjugés avec Maria Afroditi Deilogkou, Vilma QIRJAZI, Khadija M’rabet Ouriaghli, Anita Ikwene FR

"Ils n'ont pas le droit d'être là!" "Ils vont nous envahir" Tu as déjà entendu ces phrases et tu te poses des questions. Participe à notre animation ! Durant celle-ci, tu apprendras pleins de
choses sur la migration à travers des jeux. Viens partager tes idées avec les autres !

Equal-access for refugees with SYEDA BATOOL EN

Syeda Batool has experienced life as an asylum seeker, having moved from Pakistan to the UK. Her and several other young refugees and asylum seekers will use the workshop to talk
about their experiences and answer questions from the audience about having to seek asylum in a new country.

Seeking Asylum: Building a New Reality WITH JJ TOMLINSON EN

JJ is a researcher and journalist specialising in issues related to migration. JJ has years of professional and voluntary experience working with refugees and asylum seekers, most recently
leading research for the British Red Cross on asylum seeker support programmes across the United Kingdom. Outside of the office, JJ helps refugees start their own businesses and is
an advisor to Refugee Youth Service, and NGO supporting unaccompanied child migrants across Europe.

Gezondheid

Health challenges of 2020 and how to overcome them

Kubra Ozguvenc

Happiness Alchemist (Geluksalchemist), Coach & Genezer. Oprichtster van de "Shift Your Reality" techniek.
Oumaima Ouzzine

Tweedejaarsstudent geneeskunde in België. Ik geloof dat wij, jongeren, in staat zijn om onszelf te informeren en om ons heen te sensibiliseren.

Arafat Bwambale

Hoofd van het Health & Policy Program Manager (Gezondheid & Beleid) van het Great Lakes Peace Center, een vooraanstaande jongerenorganisatie in
Oeganda. Hij werkt ook in het Bwera General Hospital als een Medical Clinical Officer (Medische Klinische Medewerker) en als Public Health Officer
(ambtenaar van de volksgezondheid)
SEYRAN MARYAM KHALILI

Seyran heeft expertise in organisatiepsychologie en psychiatrie, onderwijs en openbaar beleid. Ze heeft met advocacy gewerkt met grote toewijding om de kloof
tussen minderheden en de meerderheid te verkleinen door middel van dialoog, informatie en openbare dienstverlening.

Fatima AlihodZiC - MODERATOR

afkomstig uit Bosnië en Herzegovina, heeft een zeer rijke achtergrond in vrijwilligerswerk met een focus op jeugd en integratie.

workshops

Gezondheid

An Introduction to health care, Oumoumai Ouzzine FR

We will learn how Health Care actually works, from Oumoumai, a medical student based in Belgium

Shift Your Reality- A Lesson in Mindfulness with kubra Ozguvenc, Founder of the "Shift Your Reality" technique EN

“Over a decade of doing self-work has shown me two very important points; We create our own reality and, secondly, Science and spirituality collaborate.” This workshop will involve
sharing this implication with the souls who want to recognize their self-worth and how the universe talks to them to live a happier life with ease and joy.

The Universal Language of Rhythm with joe jordan EN

In this workshop Joe will share some exercises to empower your drumming and allow you to enjoy the universal Laungage of Rhythm. Whether you're a complete beginner or a master
drummer, this workshop will help to deepen your practice and open up new ways for you to enjoy music for yourself and also with others.
No musical theory or drums are required to enjoy this workshop. We will use our hands, body and any nearby surfaces to enjoy and explore the universal Laungage of Rhythm.

Begeleide meditatie/Yoga met YogiOli

Liv, "YogiOli";, zal een yogasessie leiden die toegankelijk is voor alle niveaus. Of dit nu je eerste yoga-ervaring is of je bent een
ervaren Yogi, kom mee om te ontspannen! YogiOli is een zeer dankbare Yoga trainer &amp; Birth Keeper. Ze heeft haar
opleiding in Hatha Yoga, Yoga Vidya Gurukul, Pre- en Postnataal Yoga vervolledigd en is een gediplomeerde doula in de
Verenigd Koninkrijk.
Handpan sessie met Joe Jordan

Joe zal zijn handpan gebruiken om een ontspannende sessie te creëren die gericht is op het luisteren naar kalmerende muziek en
melodieën. Joe Jordan is de maker van Coloured Sound, een kruising die gebruik maakt van de combinatie van muziek, kunst en
technologie om genezende ervaringen te bieden.
Begeleide meditatie/Yoga met Jessica Gray-Lightley

Jessica zal de groep bijstaan in een begeleide meditatie en yoga-ervaring. Jessica beoefent al meer dan 12 jaar lang yoga en geeft
al 4 jaar les. Ze geeft les vanuit ervaring en uit het hart om haar studenten een authentieke ervaring te geven. Jessica richt zich
op het ontwikkelen van groei op fysiek, mentaal en spiritueel niveau.
Een gezonde geest in een gezond lichaam met Elis Williams

Elis zal met de studenten niet alleen praten over het belang van het volgen van een gezond en evenwichtig dieet, maar zal ook
enkele praktische tips delen over wat ze kunnen klaarmaken en hoe ze het moeten doen. Elis Williams is een tweedejaars student
wiskunde aan de Universiteit van Sheffield. In zijn vrije tijd houdt hij ervan om lange wandelingen te maken, verschillende
aaltijden te koken en nieuwe muziek te ontdekken!

NU AANVRAGEN!
Dankzij de steun van de Winchester Rotary Club heeft het jeugdteam van PeaceJam Europe het programma "Laureate
of the Future" opgericht.

Ons doel is om jongeren te ondersteunen om laureaten van de toekomst te
worden die, met onze hulp, hun ideeën voor sociale actie kunnen omzetten in
succesvolle projecten die inclusie en vrede vooruithelpen.
Het "Laureate of the Future Programme" biedt jongeren tussen 14 en 26 jaar de
mogelijkheid om een microsubsidie aan te vragen ter waarde van 200 euro, ter
ondersteuning van hun ideeën voor sociale actie.
Kandidaten kunnen een aanvraag indienen als individu of als groep, en 10
succesvolle sociale actieprojecten zullen worden geselecteerd op de PeaceJam
Pan-Europese conferentie om het volgende te ontvangen:
Financiële steun van €200 per project
Toegang tot mentoring tijdens de verschillende fasen van het project
Coaching van Nobelprijswinnaar Jody Williams, Nobelprijswinnaar voor de
Vrede 1997 tijdens de online conferentie van 11-15 november

NEEM ACTIE!
Ter voorbereiding van de PeaceJam pan-Europese online jeugdconferentie in november mobiliseren we jongeren in
Europa om de meest prangende problemen in hun gemeenschappen aan te pakken om inclusie te bevorderen.

Van Black Lives Matter tot klimaatverandering, staan jongeren voorop
bij het streven naar verandering, en we willen dit versterken door
middel van onze campagne voor een inclusief Europa. Wat is het
verschil tussen een daad van vrede en een service-learning project?
Een daad van vrede is een doordachte actie die meer vrede in uw
gemeenschap brengt en s ontworpen om een bijdrage te leveren
aan een van de Billion Acts Issue Areas. Voorbeeld: zwerfvuil
verzamelen in uw school/gemeenschap om het milieu te
beschermen.
Een service-learning project kan worden uitgevoerd door personen
of groepen, en pakt de hoofdoorzaak van een of meer van de
Billion Acts Issue Areas aan. Voorbeeld: het organiseren van een
internationaal voedselfestival in uw gemeenschap om
intercultureel begrip te promoten, onderwijs en
gemeenschapsontwikkeling te bevorderen en een einde te maken
aan racisme en haat.

Speciale dank gaat uit naar iedereen die zich onvermoeibaar heeft ingezet om de PeaceJam Pan-EU Online Youth Conference mogelijk te maken. Vanwege de
ongekende uitdagingen die we hebben moeten aangaan, zijn we bijzonder dankbaar voor de passie en het harde werk van iedereen en zijn we er erg trots dat we de
conferentie aan zo veel mogelijk jongeren in heel Europa hebben kunnen toe brengen.
We danken onze mentors, raadgevers, vrijwilligers en medewerkers: Jody Williams, Harshwardhansinh Zala, The Rt Hon Staurt Lawrence, Lavinya Stennett, Rumbi
Mukoyi, Stelios Theodosopoulos, Eveline Seghers, Dr Mya-Rose Craig, Elis Smits, Giulia Marzetti, Kubra Ozguvenc, Oumaima Ouzzine, Arafat Bwambale, Fatima
Alihodžić, Dimitra V. Mousioli, Gemma Perkins, Frank Laurent, Georgiana Moldoveanu, Idriss Assoumanou, Meric Gonul, Shwetal Shah, Amirhossein Mousavi, Waj
Syed, Natasha Chilambo, Hameed Ale, Syeda Batool Zehra Zaidi, Amir Amadou, Franziska Finkbeiner, Fariha Ali, Cathy Del Rizzo, Reinout Bosman, Aurelia Frincu,
YogiOli, Joe Jordan, Elis Williams, and Jessica Gray-Lightley.
We willen ook graag het PeaceJam European Youth Team bedanken voor hun geweldige werk: Luke Addison, Ellie Todd, Roan Hall, Heidi Eggleton, Monserrat
Irazoqui, Shwetal Shah, Fatima Alihodzic, Meric Gonul, Arafat Bwambale, Korab Krasniqi, Giulia Marzetti, Amets Vuela, Batool Syeda, Odyssefs DiamantopoulosPantaleon, Afroditi Deilogkou, Esther-Lauren M'Bilo, Junaid Ashraf, Davit Abovian, Apollinaria Khotunitskaia, Fisnik Ramadanii, Jalloh Amadou and Mustapha
Mustafa.

