Vouwen voor vrede

Heb jij ook een vredeswens?
Schrijf dan je wens op een papiertje van 10 cm bij 10 cm en
vouw er een kraanvogel van. Kun je niet vouwen doe dan het
papiertje met je wens in een envelop en stuur die naar
onderstaand adres, dan vouw ik er een kraanvogel van en breng
die voor jou naar het vredesmonument van Hiroshima toe.
Stuur je brief onder vermelding van “mijn wens” naar:
Stichting Spelend naar Vrede
Voorstreek 96
8911 JV LEEUWARDEN
Op dit adres kunt U de 1000 kraanvogels en vele andere
ontwerpen zien. Dit kan van af 5 mei tot en met 1 augustus 2010
Voor slechts een klein bedrag kunt u ons al steunen
op rekeningnummer 13.27.70.075 o.v.v. “mijn wens”
Kijk voor het vouw voorbeeld en meer info op:
www.spelendnaarvrede.nl

Alvast hartelijk bedankt

Heb jij een wens?
Dan vouw ik die voor jou
in een Kraanvogel
en breng die
naar Japan.

De kraanvogel staat symbool voor
Liefde, vrede en gezondheid.

Het meisje genaamd Sadako was twee jaar, toen de atoombom op
Hiroshima viel en werd ziek van de straling die er vrij kwam. Ze
vouwde in het ziekenhuis vele kraanvogels, met de wens
“wereld vrede”.
Toen zij op elf jarige leeftijd overleed, is zij met de zelf gevouwen
kraanvogels begraven en is er een groot standbeeld van Sadako
gemaakt. Zij houdt hier met beide handen een grote, gouden
Kraanvogel omhoog “het symbool voor vrede”.
Dit is de plek waar op 6 augustus 1945 de eerste atoombom viel
en elk jaar duizenden kinderen bij elkaar komen om kraanvogels
vouwen. Zij doen dit voor wereld vrede en leggen deze elk jaar bij
het vredesmonument neer.
Vredesmonument van Sadako in Hiroshima
Mijn naam is Marten Sale Brouwer. Ik heb vijf jaar geleden duizend
rode kraanvogels uit 1 stuk papier gevouwen en aan het vredes
museum van de stad Hiroshima geschonken. Burgemeester Akiba
heeft mij hierom uitgenodigd om Hiroshima te bezoeken.
Dit jaar heb ik duizend witte Kraanvogels uit 1 stuk papier
gevouwen en het is mijn wens om het aan de stad Nagasaki te
schenken waar op 9 augustus 1945 de tweede atoombom is
gevallen. Deze kraanvogels wil ik in augustus 2010 samen met
jullie wensen en kraanvogels naar Japan brengen.

