MasterPeace
Scholen project: My MasterPeace.

Creating Peace.

Together.

MasterPeace
MasterPeace is een nieuw initiatief van Ilco van der Linde, oprichter van onder
andere Bevrijdingspop Haarlem, de bevrijdingsfestivals in de rest van
Nederland en meer recentelijk dance4life. (Zie: www.ilcovanderlinde.nl/ )
MasterPeace zet zich tussen 2010 en 2014 in om zoveel mogelijk mensen te
betrekken bij vrede en internationale samenwerking, middels een sterk virtuele
campagne, een 'wave of reconciliation' , vele andere PR-activiteiten
en eindigend met het meest hartverwarmende vredesconcert ooit in Egypte op
21 september, 2014.
"Creating Peace.Together" is de centrale slogan en het slotjaar zegt ook heel
veel. 2014: MasterPeace zal wereldwijd 20 miljoen mensen verbinden en
betrekken, om de 14 meest verwoestende conflicten te omarmen. In alle
activiteiten staat steeds de vraag centraal 'wat ga JIJ doen?'. Peacebuilding is
immers een werkwoord.
MasterPeace zal voor het eerst zichtbaar zijn in Nederland op 5 mei 2010,
tijdens bevrijdingspop in Haarlem. Voor de circa 150.000 bezoekers zal een
tipje van de sluier worden opgelicht, opdat het publiek ervaart wat
MasterPeace is en beoogt te worden.
De bezoekers kunnen bovendien bijdragen aan de realisatie van MasterPeace
en in alle opzichten met trots aan de basis staan van wat gaat uitgroeien tot
een groot nieuw internationaal vredesproject, hún vredesbeweging.
De activiteiten op 5 mei moeten ertoe leiden dat MasterPeace opvalt en het
gevoel gaat ontstaan dat er „iets in de lucht hangt‟, maar zonder dat teveel van
het plan wordt weggegeven. Het gehele concept zal pas bekend gemaakt
worden tijdens de formele lancering op de Internationale Dag van de Vrede,
21 september, in 2011.
Wij zijn op zoek naar scholen die zich zodanig in het concept kunnen vinden
dat zij mee willen doen met het concept van My MasterPeace. Wij komen naar
jullie school toe en enthousiasmeren jullie leerlingen met gastlessen. Zij
voeren projecten uit met als thema: Hoe kan ik vrede doen toenemen in mijn
eigen leefomgeving (variërend van werken aan innerlijke vrede tot bemiddelen
bij familievetes of buurtconflicten en van stageprojecten tot wereldwijde
initiatieven). De resultaten van die projecten komen de leerlingen presenteren
op Bevrijdingspop in Haarlem op 05-05-2010.
Zo geven wij samen vorm aan de centrale slogan: Creating Peace. Together.

Wat kunnen/willen wij jullie aanbieden?
 Wij bieden gastlessen: Wij komen met verschillende professionals naar jullie
toe. Onder andere zijn dit mensen van het CVC, het Centrum Voor
Conflicthantering. Dit zijn dé top-opleiders op het gebied van mediation en
conflictbemiddeling van Nederland. Zij komen les geven in luistertechnieken,
dialoog technieken, conflictbemiddeling, et cetera. Daarnaast komen er
docenten van “Alles is goed” die de leerlingen op weg helpen in de projecten.
Er wordt aandacht besteed aan creatieve activiteiten en ontwikkelingsgerichte
activiteiten uitvoeren en begeleiden, projectmatig werken, draaiboeken maken,
motiveren en enthousiasmeren. Wij stemmen de gastlessen en inhoud af op
de leeftijden en achtergronden van de leerlingen.
Hoe stimuleer je een leerlingen om het beste uit zichzelf te halen?
Wie weet wat leerlingen dan allemaal kunnen bereiken in de wereld?





 Wij bieden een educatieve ervaring voor de leerlingen: De leerlingen leren
enorm veel technieken en methodes die hen helpen bij het ontwikkelen van
hun sociale vaardigheden. Het is één grote empowermentervaring: Ze
ondervinden dat zij werkelijk hun steentje bij kunnen dragen aan een betere
wereld. Dat hun bijdrage waardevol is. Zij werken aan allerlei leerlijnen of
competenties. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, behulpzaam zijn,
verantwoordelijkheid nemen en aan de burgerschapcompetenties. Zij ervaren
deel uit te maken van een wereldwijde sneeuwbal en zullen later realiseren
dat zij aan de basis stonden van de geboorte van MasterPeace.
Één mens kan het verschil maken. Wie weet wat wij samen kunnen bereiken?

 Wij bieden ondersteuning voor docenten: Vanuit het bedrijf “Alles is goed”
worden de docenten ondersteund bij het maken van de vertaalslag naar hun
bestaande lespakket en beoordelingssysteem. Wij ondersteunen bij het
uitwerken van de opdrachten en gastlessen zodat duidelijk wordt voor de
leerlingen en docenten hoe het project past binnen het bestaande curriculum
en hoe de leerlingen dus punten kunnen krijgen/vorderingen kunnen aantonen
voor hun portfolio‟s of werkstukken of presentaties. Desgewenst coachen wij
de docenten bij het geven van lessen of het begeleiden van de projecten.
Hoe draag je uit waar je voor staat zonder in strijd of dogma te belanden?

 Wij bieden een onvergetelijke dag op 5 Mei: Zowel voor docenten als voor
de leerlingen zal 5 mei een dag om nooit te vergeten worden. De docenten en
leerlingen doen mee aan een totaalbelevingsconcert met topmuzikanten. Zij
maken een popconcert mee. Zij doen mee aan de Peace Experience:
Bezoekers van het festival krijgen ervaringen van vrede. (denk aan meditatie,
massage, coachingsgesprekken, workshops) Op deze plek kunnen de
leerlingen ook hun ervaringen presenteren. Dit kan in de vorm van hun verhaal
vertellen, gedichten, zingen, exposities. Wat zij zelf maar leuk vinden.
Niets is mooier dan stralende kinderen, jongeren of volwassenen.

Niets is pijnlijker dan kinderen of jongeren in pijn te zien.

 Publiciteit en goede naam: Als school laat je zien dat je werkelijk betrokken
bent met de wereld om je heen. Bedenk al het mooie dat er vanuit je school
kan groeien. Naast dat je dit zelf natuurlijk op vele manieren kan gebruiken
voor positieve publiciteit ga je mee met onze molen. Wat een manier om
150.000 bezoekers te bereiken en in het nieuws te komen via kranten en tv
And last but not least: We will be: Creating Peace. Together.

Wat vragen wij van jullie?
MasterPeace wordt op dit moment gedragen door vrijwilligers. Honderden mensen
die gratis hun tijd en energie geven. De kosten die wij maken worden door
individuele schouders gedragen. Alle kleine beetjes helpen om MasterPeace verder
in de wereld te zetten. Wellicht is er bij jullie budget om deze projecten te kunnen
ondersteunen. Wie weet kunnen jullie geld vrijmaken uit:
 Een potje voor gastlessen. (Normaal gesproken krijgen alle betrokken
gastdocenten relatief hoge vergoedingen)
 Jullie marketing en communicatiebudget
 Excursiepotjes
 Een goede doelenpotje
Alles is welkom. Wij kunnen op 5 mei een lunch verzorgen maar ook daarvoor zijn
bijdrages natuurlijk welkom. Wellicht kunnen jullie zelf zorg dragen voor de
reiskosten. Wij denken graag met jullie mee hoe deelname aan MasterPeace voor
jullie mogelijk wordt. Denken jullie mee met hoe wij dit samen kunnen dragen?
Bij voorbaat dank. Met vragen kunnen jullie terecht bij Shrinath van Praag van het
bedrijf “Alles is goed” op 06-16485768 of per mail op shrinath@allesisgoed.nl

