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Bussum, lente 2016 

 

Jaarverslag 2015 

 

In het voorjaar van 2013 werd ik geraakt door een foto in de Volkskrant van een Syrische 

vader met zijn zoontje die beiden gewond waren door bombardementen. ‘Wat doen we 

elkaar aan?’, ‘Waarom zijn onschuldige en kwetsbare kinderen het slachtoffer van geweld 

waar ze zelf niks aan kunnen doen?’, ‘Waarom kunnen niet alle kinderen spelen?” flitste 

er door mijn hoofd. Tranen gleden over mijn wangen. Ik besloot iets te doen, hoe klein 

ook, en schreef een lange brief aan president Obama met als titel ‘An urgent call for peace 

in Syria’. 

 

 
 

 

In juni 2015 ging Peace SOS van start. Inmiddels zijn we een jonge organisatie waar 

verschillende vredes-ideeën ontkiemen, al langere tijd groeien of tot wasdom zijn 

gekomen. Het Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede’ is geschreven 

naar aanleiding van bovenstaande foto. In de volgende paragraaf kunt u meer lezen over 

het Vredesmanifest.  

 

Nog elke dag zijn mensen slachtoffer van geweld. Er zijn meer dan 60 miljoen 

vluchtelingen. Vrede is harder nodig dan ooit. En daar zetten we ons graag voor in. Doet u 

mee?  

 

Een groet uit het hart,  

 

 
May-May Meijer 

Voorzitter Peace SOS   

Niet lang daarna sloot ik me aan bij Vrouwen 

voor Vrede. Samen organiseerden we op 17 april 

voor het Gemeentehuis in Hilversum een actie 

om Syrische vredesactivisten een hart onder de 

riem te steken. We gaven gehoor aan hun oproep 

een signaal te geven naar aanleiding van hun 

kreet ‘Earth is anybody out there?’ Radio 1 was 

erbij.  

Bij Vrouwen voor Vrede is veel kennis en 

ervaring aanwezig van vredeswerk. Gezien het 

feit dat het ledenbestand van de organisatie 

‘verzilverd’ is (de meeste leden zijn boven de 65 

jaar), en ik veel nieuwe plannen had besloot ik 

een eigen vredesorganisatie op te richten. De 

samenwerking met Vrouwen voor Vrede is nog 

altijd goed.   
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Het Vredesmanifest 

 

Peace SOS nam het initiatief tot het schrijven van een Vredesmanifest en de presentatie 

ervan op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september 2015. Tevens vertelden mensen 

die zich in conflictgebieden inzetten voor vrede hun verhaal.  

Op 22 september werd het Vredesmanifest overhandigd aan de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.  

 

In het Vredesmanifest werd aandacht gevraagd voor een groot aantal conflicten en voor 

een nieuwe methode van vredeshandhaving, ‘unarmed civilian peacekeeping’. De 

burgemeester van Wageningen gaf aan dat hij hoopt dat het Vredemanifest als richtlijn 

wordt gebruikt door landelijke politici.  

 

Bestuur van Peace SOS  

Elio Lazo Lopez werkt bij Price Waterhouse Coopers. Daarvoor werkte hij  

als journalist voor OneWorld. Momenteel is hij secretaris van Peace SOS.  

Lorraine Diaoen is register accountant en penningmeester van Peace SOS.  

Michaël Brevet studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen 

en is Bestuurslid Internationale Betrekkingen.  

May-May Meijer promoveerde in de communicatiewetenschap en is voorzitter van Peace 

SOS.   

 

 

Opinieartikel  

Op donderdag 17 december publiceerde Peace SOS samen met andere vredesorganisaties 

het artikel ‘Stop luchtaanvallen Syrië’.  

 

 

Zakelijke partners 

Reclamebureau Holland bedacht de naam en ontwierp het logo en de huisstijl van Peace 

SOS. Tevens maakte Reclamebureau Holland een eenvoudige website. Language Matters 

corrigeerde de Engelse versie van de website.  

 

Themagebieden 

In 2015 definieerden we een voorlopig aantal themagebieden en landen:  

 

Vredesoplossingen inbrengen in de politiek   

Door middel van activiteiten zoals het Vredesmanifest vragen we  

aandacht voor diplomatieke oplossingen.  

 

Mediaberichtgeving en vrede, vredesjournalistiek 

De voorzitter is gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van mediaberichtgeving 

op de reputatie van organisaties. Vandaar dat Peace SOS ‘vredesjournalistiek’ ook als een 

van de mogelijke thema’s ziet.    
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In 2016 is er reeds een aantal nieuwe themagebieden bijgekomen.  

 

Landen 

 

Syrië  

Peace SOS besteedde in het Vredesmanifest ruime aandacht aan de oorlog in Syrië. 

Daarnaast nam zij het initiatief tot het schrijven van het artikel ‘Stop luchtaanvallen Syrië’, 

dat 17 december in Het Parool geplaatst werd.   

 

 

Burundi  

Al geruime tijd vraagt Stephanie Mbanzendore, voorzitter van Burundian Women for 

Peace and Development aandacht voor de dreigende burgeroorlog in Burundi.  

 

 

Financiële verantwoording 2015 

Peace SOS was in 2015 officieel nog geen stichting. Er is voor 2015 dan ook geen balans 

en staat van baten en lasten opgemaakt.  

De kosten van Peace SOS, zoals het ontwerpen van het logo, de huisstijl en de website van 

Peace SOS werden gedragen door de oprichter. De inkomsten van de voorzitter van Peace 

SOS, die 0,8 FTE onbezoldigd werkt, kwamen uit inkomsten van een 

werkhervattingsuitkering (WGA-uitkering, dit in overleg met het UWV) en uit private 

inkomsten. De zaalhuur in Nieuwspoort voor het Vredessymposium en het laten drukken 

van het Vredesmanifest werden gedragen door Eirene en Peace Brigades International.  

Om geld te besparen heeft Peace SOS in 2015 geen kantoorruimte gehuurd. Er is vanuit 

huis gewerkt en vanuit Seats 2 Meet locaties, met name vanuit Seats 2 Meet Amersfoort. 

Het concept van Seats 2 Meet (delen vanuit overvloed, serendipiteit, zakelijke inslag) past 

mooi bij Peace SOS. Als blijk van waardering heeft Peace SOS, bij de oprichting van Peace 

SOS, Seats 2 Meet bij haar partners vermeld.  

  


