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Beleidsplan World Peace Flame Foundation 2013

Inleiding
De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid om in elke situatie mensen 
te inspireren bij te dragen aan vrede.
Vrede is niet iets voor alleen wereldleiders of vredesactivisten. Vrede is een zaak voor iedereen; 
iedereen kan bijdragen, overal en op elk moment.

Vrede is altijd mensenwerk: er zijn prachtige voorbeelden bekend van mensen die hun leven tot 
een inspirerend voorbeeld hebben gemaakt van hoe je kunt bijdragen aan de kwaliteit van het 
leven van anderen en de kwaliteit van samenwerking.
In de diversiteit van de menselijke samenleving, symboliseert de World Peace Flame de gemeen-
schappelijke hogere menselijke waarden. 

Doel van de Stichting is:
- Te bevorderen dat de World Peace Flame wereldwijd bekend en zichtbaar is.
-  Mensen te inspireren om bij te dragen aan vrede: vrede in jezelf en vrede in je omgeving, in  
                 de breedst mogelijke zin.

Plan voor 2013
Het ligt in de bedoeling in 2013:
- Het aantal WPF monumenten in de wereld uit te breiden: in de vorm van monumenten 
 met een eeuwige WPF die buiten staan, maar ook in de vorm van binnen- monumenten 
 met een lamp waarin de WPF brandt.
-  Het lespakket ’Lopend Vuurtje’/ ‘Peace in your hands’ te verspreiden op scholen ter 
 bevordering van vredeseducatie.
-  Boeken, CD’s en DVD’s te produceren over persoonlijke ontwikkeling: vrede in jezelf.
-  Humanitaire projecten te initiëren en te stimuleren zoals:
  - voedselhulp in projecten in India en steun aan de Voedselbank in Nederland
  - opzetten van gratis medische- en tandheelkundige zorg in projecten in India
  - opleidingsmogelijkheden te bieden aan kansloze meisjes in India.
-  De WPF aan te bieden op plaatsen waar internationale besluiten genomen worden.
-  De WPF aan te steken als bron van inspiratie thuis, in scholen, ziekenhuizen en 
 religieuze centra.
-  Mensen te stimuleren in hun eigen leefomgeving vredesinitiatieven te nemen.


