To:
President Republic of Yemen Mr. Abdrabbuh Mansur Al-Hadi and
Leader of Ansar Allah Mr. Abdul-Malik Al-Houthi

Cc:
His Highness Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
Minister of Foreign Affairs of Islamic Republic of Iran Mr. Mohammad Javad Zarif Khonsari
His Highness Crown Prince of Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Special Envoy of the Secretary General for Yemen Mr. Martin Griffiths

Bussum, the Netherlands, May 2nd, 2019

Open letter

Subject: Let All Children Play in Yemen, the Need for Peace

Your Excellencies,

As citizens, our hearts cry for all the children in the world suffering from violence, starvation
and illness due to war. This applies especially for the children in Yemen. As you know, in
Yemen one child dies every ten minutes. We recommend you to watch the children’s version
of the song “O World, Enough” from UNICEF on YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=htSVHQHJH_E

As adults, it is our responsibility to create a world in which all children can play. We urge you
to do whatever you can to create a peaceful Yemen.

We kindly ask you to:
-

Help to stop the fighting of all parties in the whole of Yemen

-

Let humanitarian aid pass through

-

Release all child soldiers from their ranks

-

Work together with the United Nations to fulfill the Stockholm agreement soon.

-

Establish the urgently needed peaceful agreement for Yemen as a whole country

-

To include Yemeni women and NGOs in the peace negotiations.

If we can help you and contribute to peace via peaceful means in Yemen, please let us know.
We hope to see All the Children in Yemen Play Soon.

Kind regards,
Lisanne Boersma, The Hague Peace Projects
Paul Dijkstra, Worldpeace.nl
Hans Feddema, cultural anthropologist, publicist
Chris Geerse, Peace movement Pais
Tiny Hannink, Women for Peace Enschede
Wim Koetsier, Universal Peace Federation Netherlands
May-May Meijer, Peace SOS
Johanna Oranje, women peace activist
Rita Salaris-Lichtenberg, Women’s Federation for World Peace, Netherlands
Frank Slijper, PAX
Ted Strop von Meijenfeldt, Women for Sustainable Peace (an umbrella organization)
Marlies Tjallingii, clerk of Quakers in The Netherlands (Religious Society of Friends)

Please address correspondence via e-mail to:
Peace SOS, May-May Meijer, E: info@peacesos.nl

إلى:
السيد رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور الهادي؛
قائد أنصار هللا السيد عبد الملك الحوثي؛
نسخة إلى:
صاحب السمو ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛
وزير خارجية جمهورية إيران اإلسالمية السيدمحمد جواد ظريف خنساري؛
صاحب السمو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان؛
المبعوث الخاص لألمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث.

بوسوم ،هولندا 2 ،أيار/مايو 2019
رسالة مفتوحة
الموضوع :لندع جميع األطفال يلعبون في اليمن ،نحن بحاجة إلى تحقيق السالم

أصحاب السعادة،
تنفطر قلوبنا كمواطنين على جميع األطفال الذين يعانون من العنف والجوع والمرض في العالم بسبب الحروب .هذا
ينطبق بشكل خاص على األطفال في اليمن .كما تعلمون ،يموت طفل في اليمن كل عشر دقائق .نوصيكم بمشاهدة إصدار
األطفال ألغنية " "O World, Enoughمن اليونيسف على اليوتيوب.
https://www.youtube.com/watch?v=htSVHQHJH_E

تقع على عاتقنا ،كبالغين ،مسؤولية إيجاد عالم يستطيع جميع األطفال اللعب فيه .ندعوكم للقيام بكل ما تستطيعون لتحقيق
السالم في اليمن.

نرجو منكم:
-

المساعدة في وقف قتال جميع األطراف في كل اليمن

-

السماح بمرور المساعدات اإلنسانية

-

االفراج عن جميع األطفال الذين يحاربون

-

العمل مع األمم المتحدة للوفاء باتفاقية استكهولم قريبا.

-

إرساء االتفاق السلمي في جميع أنحاء اليمن ككل.

-

إشراك النساء اليمنيات والمنظمات غير الحكومية في مفاوضات السالم.

إذا كان بإمكاننا مساعدتكم والمساهمة في السالم بالوسائل السلمية في اليمن ،الرجاء إخبارنا بذلك .نأمل أن نرى جميع
األطفال في اليمن يلعبون قريباً.

مع االحترام،
ليزان بورسما)The Hague Peace Projects( ،
بول ديكسترا)Worldpeace.nl( ،
هانز فديما ،عالم أنثروبولوجيا ثقافية ،وكيل دعاية
كريس جيرس)Peace movement Pais( ،
تيني هانيك ،نساء من أجل السالم
ويم كوتسيير ،االتحاد العالمي للسالم في هولندا
ماي-ماي ماير)Peace SOS( ،
جوانا أورانجي ،ناشطة نسوية في مجال السالم
ريتا ساالريس ليشتنبرغ ،االتحاد النسوي للسالم العالمي ،هولندا
فرانك سليجبر)PAX( ،
تيد ستروب فون ماينفيلدت ،منظمة نساء من أجل السالم المستدام (منظمة شاملة)
مارليس تجالنجي ،موظفة لدى ()Religious Society of Friends( )Quakers in The Netherlands

الرجاء توجيه المراسالت عبر البريد اإللكتروني إلى:
ماي-ماي مايرinfo@peacesos.nl )Peace SOS( ،

