
Vrije Basisschool Nieuwstad houdt vredeswake 

Meeleven met Ameril{a 
De Vrije basisschool 
Nieuwstad, in de 
Brugse Steenweg 
77 in Veurne, was 
er als een van de 
eersten bij om een 
initiatief te nemen in 
verband met tragi
sche gebeuren in de 
Verenigde Staten. 
Jan Candaele en 
Hilde Claeys, leer
krachten van het 
zesde leerjaar, be
slisten nog de 
avond van het ge
beuren om devol
gende morgen met 
een vredeswake uit 
te pakken. Zowel bij 
de kinderen als de 
collega's leerkrach
ten en de ouders 
werd dit gebaar 
enorm geappreci
eerd. 

School in de wereld 
Directeur Jef Goens : ,,In 

ons opvoedinsproject staat dat 
wij een school in de wereld 
z.ijn. Wat dinsdag in de wereld 
gebeurde. deed iedereen stil 
worden. Op initiatief van de 
twee lcerk:rachten, werd een 
symbolisch gebaar van vrede 
in cen wereld van onvrede ge
stcld. De vredeswake die geor
ganiseerd werd voor lcinderen 
en lcerkrachten, trok ook de 
aandacht van diverse ouders 
die hun kinderen naar school 
bracbten. Ook z.ij bleven om 
de vredeswa.ke mee te maken". 
De vrcdeswake stante om 
8 u.25 en duurde een half uur. 
Er werd een gedicht voorgele-

De kinderen van de basisschoo/ De Nieuwstad hie/den een vredeswake. (Foto JG) 

zen, ' Bloemen', uil Kinderen 
tekenen -en schrijvcn over hun 
dromen van vrcdc. Daarna 
werd bet lied sjaloom Cha\'c
rim gezongen en daarop volg
de bel v:rcdesgebed van Sint
Franciscus. 

Marjolein Deprez : 
,lk denk 

voortdurend aan 
die slachtoffers" 

Als symbool van vrede en pro
test tegen het niets ontziend 
geweld, waarbij telkens weer 
onschuldige ~lachtoffcrs val
len, werden rood de vredes
dwf. kaarsen gepJaatst. Ieder 
kind plaatste er ccn kaars en 
de kaarsen blcvcn er staan tot 
aan de speeltijd. 1-Uema wer
den ze mecgenomcn naar de 
kl~ om ze verder te Iaten 
bran den. 

,We moesten iets 
do en" 

Jan Candaele is leerkracht 
\an hel zesde leerjaar en volg
de dmsdaga,·ond na school de 
verschrikkelijke heelden op de 

televis1e. .,lk kreeg een tele
foontje van mijn collega Hilde 
Claeys en samcn hebben we 
dan het bel;luit genomen dar 
we 's andcrendaags iets moos
ten doen. Hct is een \Tedeswa
ke gewordcn," aldus Jan. Het 
sterkste moment van de wake 
was toen de kinderen de kaars
JCS plaatsten. Volgens de leer
kracht beseffen heel wat kin
dcrcn maar al te goed wat er 
gcbeurd is en wclke de gevol
gen hiervan kunnen zijn. Dczc 
week werd in de diverse klas
scn verder gewerlct rond bel 
lhema door bet maken van col
lages enhet doornemen van de 
krantenartikels. 

,ledereen is er mee 
be zig" 

Marjolein Deprez is 11 tlar 
en voelt Z1ch nnuw betro 7 en 
pH bet gebcuren in ae uSA. 
. denk voordurend aan dfe 
slachto ers. te Je voor t 

'bet bier gebeun. lk heb de 
bcclden op TV gczien toen ik 
thuiskwam van school en heb 
no de zwemclub nog een beet
je TV gekeken. Oat is ver
schrikkelit Icdereen die ik 
'ken s'ffiee er van. bet IS Jets 
dat e~t leeft bij de menseo. 
ledereen voelt mee met het 
leed. lk vond het dan ook heel 

gehast dat er een vredeswake 
ge ouden wcrd in ooze 
l>Chooi. iildus Maqolein. 

,Wij zijn geschokf' 
De familie van Masis Vos

kaian arriveerde 9 jaar gclcden 
in Veurne. Zij vluchtten voor 
bet oorlogsgeweld in Armenie. 

Masis Voskaian : 
,Amerika moet 

reageren op wat 
gebeu rd isJJ 

,lk vind dat Amerika moet rc
ageren op wat gebeurd is. Ze 
moeten praten. maar geen 
maatrcgelen nemen met ge
weld. Mijn oudcrs en ikzelf 
Zljn gevluchl voor het oorlogs
gcweld en ik hoop dat het nict 
1.over komt c:bt er door die 
aanslagen een nieuwe oorlog 
tot stand zou komen. Ik ben er 
echt door gcschok"t en meL mij 
vele kinderen en volwa.<;senen 
Het wa-; een ontroerende vre
deswake Je tag dat iedereen 
mccleefde en dat het oprecht 
was;· aldu-; Masis Voskaian. 

(PBM) 


