Inauguration World Peace Flame Riemst

Speech Nicole Vanherle, Wereldvredesvlam Riemst vzw
Geachte heer vertegenwoordiger van de Koning
Geachte heer voorzitter van het Vlaamse parlement
Geachte heer Gouverneur
Geachte leden van de World Peace Flame International
Geachte heren Burgemeesters
Geachte heer Directeur van NV de Scheepsvaart
Geachte aanwezigen
In naam van onze vzw Wereldvredesvlam Riemst heet ik u allen van harte welkom. Voor ons is het een heel
bijzondere dag! Een moment waar we met zijn allen naar uitgekeken hebben.
Laat mij beginnen met een citaat dat ik ooit las in een boek en dat bij me is gebleven tot op de dag van
vandaag. Misschien is het wel zo dat het bedoeld was om vandaag hiermee te beginnen.
“Laat ons een diep respect en diepe liefde voelen voor onze grootmoeders en grootvaders. We danken
ons leven aan de vele daden van moed en intelligentie van onze grootouders, en hun onwrikbaar geloof
en toewijding aan een betere en vredevoller toekomst.
Laat ons dankbaar zijn voor iedere levenservaring die zij mogelijk hebben gemaakt.
Net als alle andere mensen ter wereld, staan we op de schouders van duizenden die voor ons kwamen.
Mensen die we nooit zullen leren kennen maar die het voor ons mogelijk hebben gemaakt om in een
wereld te leven waar liefde en vrede, voor het heden en de toekomst, een kans krijgen.
Ook wij moeten krachtig zijn en niet stoppen. Laat ons doorgaan met wat mededogen, respect en liefde
te tonen voor de hele aarde en haar bewoners.”
Tot zover dit citaat.
Toen ik in 2002 voor het eerste naar Noord-Wales ging om mijn studies voor yoga-docente te bespreken, viel
mij in het opleidingcentrum een zeer grote mijnwerkerslamp op met een brandende vlam binnenin.
Als dochter en zus in een mijnwerkersfamilie, trok dit natuurlijk meteen mijn aandacht. Ik Wilde weten
waarover dit ging. De uitleg die ze mij gaven raakte mij dieper dan de herkenning van de mijnwerkerslamp op
zich. Een licht dat was aangestoken voor wereldvrede en dag en nacht brandde.
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Ik hoorde het verhaal over 7 vlammen uit 5 continenten die waren
samengebracht en over de avonturen die ze hierdoor beleefd hadden. Ik hoorde hoe steeds meer landen over
de hele wereld deze vlam naar zich toe haalden als symbool voor vrede, voor innerlijke vrede.
Waarom geen vredesvlam naar België brengen dacht ik! Bijna meteen begreep ik dat een dergelijk groot
project onmogelijk alleen kon gedragen worden. De steun van vele mensen in onze omgeving waren hiervoor
nodig.
Hoe begin je nu zo’n project?
Wel! Durf groots te denken en begin stap voor stap!
Door met het project te starten:


Ontdekte ik dat je door samen te werken veel meer bereikt dan door het individueel te doen.



Dat je door een glimlach vele harten kan openen.



Dat door tolerantie , de bijzondere talenten van medemensen eerder ontdekt kunnen worden.



Dat door vertrouwen te hebben,je hart rustiger wordt



Dat door tevreden te zijn met het moment waarin ik mij bevind, openheid komt voor nieuwe ideeën.



Het heeft mij geleerd om respect te hebben voor ieder levend wezen.



Ik kon voelen hoe de woorden, die we samen hadden gekozen om op onze kaarsen te zetten, in mij
begonnen te leven.

In de vele scholen die ik in Limburg en Brabant mocht bezoeken met het programma “Het Lopend Vuurtje”
waarin kinderen worden aangemoedigd om meer rond vrede te begrijpen, leerde ik luisteren naar de kinderen
die me vertelden over wat er in hun hart leeft, wat vrede voor hen betekent.
Hun zicht op vrede is heel bijzonder. Ik ben de leraren en leraressen en de kinderen dan ook zeer dankbaar
voor hun openheid en voor hun aanwezigheid hier vandaag.
Uiteindelijk hebben de 10 voorbije jaren dat ik de Wereldvredesvlam ken en ermee aan de slag ging, mij een
enorme groei gegeven, een rijkdom in mijn leven.
Nu is het zover! De dag van de inhuldiging is aangebroken. Vele, vele mensen wil ik bedanken voor hun
medewerking, hun ideeën, hun financiële en morele steun, hun geduld en inleving. Mede door jullie allemaal
kan deze inhuldiging nu plaats vinden. Van harte dank ook namens alle leden van onze vzw.
****************
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Speech Mark Vos, Burgemeester Riemst
Geachte heer vertegenwoordiger van de Koning
Geachte heer voorzitter van het Vlaams parlement
Geachte heer gouverneur
Geachte leden van Wereldvredesvlam Riemst vzw
Geachte heren Burgemeesters
Geachte heer directeur van NV de Scheepvaart
Geachte aanwezigen

Vandaag zijn wij hier samen voor de inhuldiging van de Wereldvredesvlam in Riemst. De eerste
Wereldvredesvlam in België. De hoge opkomst van u allen en in het bijzonder de aanwezigheid van het
koningshuis, van de Vlaams parlementsvoorzitter en van de gouverneur beschouwen wij als een bijzondere
blijk van waardering voor dit monument en de boodschap die ermee samengaat. Ik wil u dan ook van harte
danken voor uw aanwezigheid.

Om het hele verhaal te schetsen, geef ik u graag een woordje uitleg over deze locatie en waarom de
Wereldvredesvlam hier haar plaats heeft. Bijna 72 jaar geleden begon hier de Tweede Wereldoorlog. De
toenmalige brug konden de Duitsers op 10 mei 1940 ongeschonden veroveren. Bij de aanleg van de nieuwe
brugconstructie werd daarom rekening gehouden met de symboliek van deze oorlog. Het werd niet zomaar
een brug, maar een multifunctioneel complex: een prachtige tuikabelbrug met daarnaast de monumentale
bunker. Op niveau -1 is er het brugplein met een herdenkingsplaat voor de vele oorlogsslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en een ovalen amfitheater voor concerten en andere evenementen. Op niveau -2
bevindt zich een bezoekerscentrum met een museum en een café-restaurant. Vanop het panoramaterras krijg
je bovendien een adembenemend uitzicht op het landschap, op de scheepvaart op het Albertkanaal en op de
keerwanden die worden omgevormd als klimmuur. Vlakbij de brug werd ook het oorspronkelijk
oorlogsmonument in ere hersteld en teruggeplaatst.
In het Zeeuws-Vlaamse Cadzand, dat na de Tweede Wereldoorlog als een van de eerste delen van Nederland
werd bevrijd, werd ook al het internationale monument van de Wereldvredesvlam geposteerd. De
Wereldvredesvlam heeft ook hier in Vroenhoven zeker haar plaats op deze site. Waar ooit de oorlog begon,

info@wereldvredesvlamriemst.be │ www.wereldvredesvlamriemst.be

3

Inauguration World Peace Flame Riemst
willen wij vandaag in de plaats de wereldvrede laten beginnen. Herinneren wat
er in het verleden gebeurde, is goed; we mogen onze tradities en geschiedenis niet vergeten. Maar het is nog
beter om vandaag eens stil te staan bij wat de wereldvrede ons bijbrengt. Niet langer nutteloos geweld, zinloze
slachtoffers, ongelukkige mensen die geconfronteerd worden met pijn en verdriet. Neen, we willen
vooruitkijken naar een betere samenleving, vol geluk, warmte en liefde. Dat wil de Wereldvredesvlam
symboliseren.
De Wereldvredesvlam in Vroenhoven heeft op die manier een absolute meerwaarde voor onze gemeente:
uniek in België, gelegen naast het fietsroutenetwerk en een bijkomende eye-catcher op de brug-site van
Vroenhoven. Maar niet enkel toeristen willen wij door dit monument bereiken. Ook de inwoners van onze
heerlijk veelzijdige gemeente roepen wij op om de warme boodschap van de wereldvrede mee te verspreiden.
Onze gemeente wil ook een uithangbord zijn van een vreedzame, liefdevolle samenleving.
Daarom is het gemeentebestuur de vzw Vredesvlam zeer erkentelijk. Om dit monument te realiseren namen zij
in Riemst tal van nobele initiatieven. Enkele acties die ons bijblijven: de vredeswandelingen, het vredesconcert
met Scala, de kaarsenverkoop op diverse gemeentelijke evenementen zoals de Ecobeurs, de organisatie van
yoga-dagen ter bezinning,… Ik dank hen voor deze initiatieven die zij als vereniging ondernamen. In een adem
wil ik hierbij ook een dankwoord richten aan de ondernemers, sponsors en scholen die letterlijk en figuurlijk op
een of andere manier hun steentje bijgedragen hebben bij de realisatie van dit monument. Deze mensen
verdienen alle lof voor hun tomeloze inzet!
Het gemeentebestuur wil de vzw daarom ook maximaal ondersteunen: personeel en diensten stonden en
staan volledig ter beschikking. Ik denk hierbij vooral aan de diensten Welzijn en Vrije Tijd die mee
onderhandelde en meewerkte in de voorbereidingsfase en de Technische Dienst die tijdens de uitvoeringsfase
zorgde voor de plaatsing van het monument.
Tot slot wil ik de directie van NV de Scheepvaart bedanken voor het ter beschikking stellen van ruimte op de
brug-site om het monument hier te plaatsen.
****************
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Speech Savitri MacCuish, Directeur World Peace Flame Foundation
Geachte heer vertegenwoordiger van de Koning
Geachte heer voorzitter van het Vlaamse parlement
Geachte heer Gouverneur
Geachte leden van de World Peace Flame International
Geachte heren Burgemeesters
Geachte heer Directeur van NV de Scheepsvaart
Geachte aanwezigen

Goedemiddag. Fijn dat u hier vandaag aanwezig bent bij een gebeurtenis waarvan de effecten tot in de
volgende generaties merkbaar kunnen zijn.
Het leven roept veel vragen op, voor ons allemaal. Sommige kunnen we negeren, maar de vraag van vrede,
blijvende vrede is er een waarvoor we altijd zelf mede verantwoordelijk zijn. Germaine Greer, vrouwenactiviste
zei eens: vrijheid is fragiel en moet worden beschermd. Het opofferen ervan, ook al is het tijdelijk, is verraad
daaraan.’
De inauguratie van de World Peace Flame vandaag in Riemst op de grens van België en Nederland is een
praktische en positieve stap naar het verankeren van vrede in deze gemeenschap. Het World Peace Flame
monument herinnert ons permanent aan grootse daden van vrede van de mensheid. Dergelijke symbolen van
hoop en vrede in onze gemeenschappen moedigen ons aan om te streven naar een groter en hoger doel.
De mensen die ervoor gezorgd hebben dat het monument hier is gekomen kunnen denk ik, met grote
voldoening hierop terugkijken, wetend dat hun werk hoop, vrede en inspiratie zal brengen voor iedereen die
het ziet.
Hartelijke felicitaties voor het geweldige team dat hard heeft gewerkt om te zorgen dat de World Peace Flame
hier ook voor de volgende generaties kan branden. En ook voor onze broeders en zusters aan de andere kant
van de grens: in Nederland.
Mijn dank gaat ook uit naar Trudi Rubingh en Hans en Quirine Wentink van de World Peace Flame Foundation
die het proces jarenlang hebben begeleid. Jullie voortdurende inzet helpt mensen om hun dromen waar te
maken!
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De World Peace Flame spoort ieder van ons aan om te handelen, om nu te
handelen voor de toekomst van de mensheid. Niets wat we doen verandert het verleden maar alles wat we
doen verandert de toekomst.
Gandhi bracht de filosofie van burgerlijke ongehoorzaamheid in de praktijk door geweldloosheid en door
gebruik van vreedzame middelen en door dat te doen bevrijdde hij een land. Martin Luther King maakte zich
sterk voor de Afrikaans Amerikaanse burgerrechten en droeg bij aan de omslag van het racistisch klimaat.
Net zoals zij moeten wij vrede willen en wij moeten opstaan als vredestichters. De kracht van onze
menselijkheid ligt in het begrip dat vrede niet kan worden gedelegeerd. Vrede begint en eindigt bij jou en mij
en de besluiten die we van dag tot dag nemen.
We zouden een bijeenkomst als deze niet moeten verlaten zonder een moment te pauzeren en ons voor te
nemen tenminste één keer per dag iets nieuws te doen wat bijdraagt aan vrede, in onze familie, ons werk of de
wereld rondom ons.
…..laten we daar eens bij stilstaan….
Dank u.
Wat kunnen we hier verwachten als resultaat van de installatie van deze vlam?

−

We kunnen verwachten dat het een plaats is waar mensen samenkomen voor rust en reflectie of
om belangrijke besluiten te nemen.

−

We kunnen verwachten dat het een ontmoetingsplaats wordt voor vrienden…. om bv. te
genieten van de heerlijke Belgische chocolade.

−

We kunnen hier scholen verwachten die projecten opzetten om kinderen te inspireren de
vredesleiders van de toekomst te worden.

−

En we kunnen ook verwachten dat de installatie van dit monument zal leiden tot nieuwe
initiatieven die absoluut uniek, nieuw zijn, nog niet eerder gedroomd en die een belangrijke rol
zullen spelen in het tot stand brengen van vrede.

Waarom ik dit zeg? Omdat het tot nu toe altijd zo is gegaan wanneer een monument als dit werd geïnstalleerd.
Veel mooie projecten zijn voortgekomen uit bijeenkomsten zoals deze, zoals:

−

Lopend Vuurtje, een educatief pakket waar scholen in verschillende landen mee werken- ook hier
in deze regio!
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−

Een detraumatisatie programma dat over de wereld in crises
gebieden wordt gebruikt.

−

In India organiseren onze teams medische projecten en speciale oogprogramma’s waar
duizenden mensen per jaar gebruik van maken.

−

Trainingen: om mensen te bemoedigen en te stimuleren om hun droom te vinden en waar te
maken.

−

Jonge mensen samenbrengen en ze te trainen om de vredesleiders van morgen te worden.

−

In 2004 hebben alle landen en regio’s ter wereld zich verenigd in het maken van de World Peace
Flame Pathway in Den Haag. Daarbij heeft men de Ambassador’s Statement of Peace’
ondertekend, waarin onder meer wordt verklaard dat vrede een verantwoordelijkheid is die
ieder afzonderlijk aangaat.

−

Ambassadeurs en Ministers van Buitenlandse Zaken van ieder land in de wereld hebben deze
verklaring ondertekend, de eerste keer in de geschiedenis dat ieder land in de wereld zich heeft
verenigd in een vredesverklaring.

Geschiedenis wordt nu geschreven- en we zijn er deel van.
De filosoof Ayn Rand zei in 1957 dat de mens de macht heeft om te kiezen, maar niet de macht om te
ontsnappen aan de noodzaak om te kiezen.
Lieve vrienden, vandaag hebben we een keuze, dank dat u voor vrede gekozen heeft…

****************
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Speech Mansukh Patel, Oprichter World Peace Flame
Geachte heer vertegenwoordiger van de Koning
Geachte heer voorzitter van het Vlaamse parlement
Geachte heer Gouverneur
Geachte leden van de World Peace Flame International
Geachte heren Burgemeesters
Geachte heer Directeur van NV de Scheepsvaart
Geachte aanwezigen,

Graag zou ik willen beginnen u en alle mensen uit België en Nederland te bedanken die betrokken zijn geweest
bij de realisatie van de WPF op deze plek. Er is wijsheid voor nodig om deze grote stap voorwaarts naar vrede
te zetten.
Ik zou u willen vragen een moment te nemen om naar dit WPF monument te kijken en met name naar de net
aangestoken flikkerende vlam, zo vol van hoop. Het is de moeite waard om stil te staan bij het feit dat het de
volgende generaties zijn die de voordelen oogsten van de ongelooflijke nalatenschap van de gebeurtenis
vandaag.
De Belgische dichter Maurice Maeterlinck heeft beschreven hoe ons geluk in het leven aan het toeval kan
worden overgelaten, maar de vrede in ons kan en mag nooit worden geregeerd door toeval.
Het is geen toeval dat we hier bij de installatie van de World Peace Flame aanwezig zijn maar omdat we een
droom hebben - een droom voor wereldvrede. Onze droom is eenvoudig en ambitieus: dit vredesmonument is
ontworpen om hier veel langer dan een eeuw te staan. Waarom? Omdat vrede niet vanzelf ontstaat. Vrede
moet worden ontworpen. En het moet zodanig worden ontworpen dat het generaties lang meegaat!
Het is mooi om een project op te zetten dat een jaar duurt, maar het vraagt om moed om een initiatief te
nemen dat een decennium omvat …. En het is nog weer heel iets anders om het vertrouwen te hebben een
baken van vrede te planten voor langer dan een eeuw.
Wat betekent het om de stap te zetten voor iets wat bedoeld is om langer dan een eeuw te doorstaan? Wat
voor mensen plannen vrede zo lang vooruit? Ze moeten dapper zijn. Ze moeten wijs zijn en verder kijken dan
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de ups en downs van de korte termijn economie en politiek. Ze moeten
vertrouwen hebben in de duurzame geest van de mensheid. En bovenal – ze moeten zich bekommeren om de
wereld en de komende generaties.
Dames en heren – ik zou u willen uitnodigen eens om u heen te kijken, omdat deze mensen hier nu staan –
overal om u heen.
Nicole, Jef, Marie-Louise, Kristien, Kathleen, Lisiane, de burgemeester van Riemst en zoveel anderen die er hard
aan hebben gewerkt om dit symbool van vrede te realiseren. Jullie hebben een monument gecreëerd dat hier
zal blijven om duizenden mensen te inspireren en te bemoedigen. Wat een geweldige prestatie. Ik twijfel er
niet aan dat u een waardevolle erfenis voor de toekomst heeft gecreëerd waar uw kinderen trots op zullen zijn.
Toen Martin Luther King zijn bekende uitspraak deed: ‘Ik heb een droom’, ging het om een droom voor een
hele natie. Toen ik met de World Peace Flame aartsbisschop Desmond Tutu ontmoette,, zei hij: ‘Geef nooit,
nooit, nooit op. De wereld heeft jou nodig!
Ín de vele ontmoetingen die ik heb gehad met hedendaagse vredesmakers is de boodschap steeds dezelfde:
vrede is het gevolg van kleine acties; die samen leiden tot grote verandering.

Laten we even reflecteren op de essentie van waarom we hier vandaag bijeen zijn.
Elke dag krijgen we vier kansen die, wanneer we die gebruiken, krachtige impulsen zijn tot verandering.
De eerste kans die we hebben is dat we ons realiseren dat we de kracht hebben om creatieve positieve invloed
uit te oefenen.. De WPF is hier ontstoken omdat jullie ervoor hebben gekozen om in je dromen te geloven. Als
je ooit een droom voor vrede hebt gehad, een droom voor een betere wereld en een beter leven voor jou en
en je familie, dan is het vandaag een bevestiging hiervan. Als je gelooft in je dromen voor vrede dan creëer je
een krachtig baken tot positieve verandering, over de hele wereld.
En stel je voor dat de vlam die enige minuten geleden is ontstoken bedoeld is om een eeuwig brandende vlam
te zijn.
Wat zie je, wat voel je wanneer je in de vlam kijkt? En dan speciaal in deze vlam, die is samengesteld uit
vlammen van vredesmakers uit alle continenten. Kunnen je voelen dat de vlam troost kan brengen als je er in
kijkt? Dat het rust en stilte geeft. En dat het kijken in een vlam je een gevoel van tijdloosheid en eeuwigheid
kan geven?
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De tweede kans ligt in actie. Aristoteles zei: ‘ We zijn wat we regelmatig doen.
Uitmuntendheid is dan ook geen daad maar een gewoonte.’ Laten we er een gewoonte van maken om
positieve acties te ondernemen om onze dromen waar te maken!
De derde kans is simpelweg de enorme, sterke kracht die ervan uitgaat om een team samen te stellen met een
gemeenschappelijke visie. Dromen worden geen werkelijkheid door de kracht van een persoon maar door die
van een geïnspireerd team.
Margaret Mead zei, ‘Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame, gecommitteerde mensen de
wereld kan veranderen. Zo is het eigenlijk altijd gegaan.’
Het lukt bijna altijd moeiteloos om een dergelijke geïnspireerde groep mensen te vinden om een droom te
bereiken wanneer je altijd het hoogste in de mensen om je heen te blijven zoeken en zien.
In een wereld waarin onze verschillen vaak duidelijker voor ons zijn dan onze gemeenschappelijkheid,
vertegenwoordigt de World Peace Flame het unieke in ons, dat wat ons samenbrengt. Deze vlam kent geen
geloof en behoort geen enkel ras toe. De vlam is vrij – om de schoonheid en de droom die wij allen in ons
dragen te vertegenwoordigen.
De vierde kans wordt dan duidelijk. Je droom wordt werkelijkheid als je mensen in een bredere gemeenschap
kunt inspireren tot een gezamenlijke vredesactie.
Om de collectieve kracht van de mensheid te stimuleren en te bundelen, hebben we symbolen nodig die
inspireren en deze kracht en potentie tot uitvoering kan brengen.

De World Peace Flame is zo’n symbool.

****************
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