
Beste vrienden, 

 

Ik ben Eliane Maes, ik ben 26 jaar en ik ben christen. 

Sinds vele jaren maak ik deel uit van de beweging van de Jongeren Voor Vrede van Sant’Egidio. 

Met de Jongeren Voor Vrede willen wij bouwen aan een mooiere stad en aan een wereld in vrede. 

Wij zetten ons in voor de zwakken en de armen van deze stad. Wij strijden tegen racisme en 

eenzaamheid. Want onze stad heeft hier veel nood aan. Zo bezoek ik wekelijks eenzame bejaarden 

in een rusthuis in het noorden van Antwerpen. Andere jongeren zetten zich  in voor mensen met een 

beperking of geven bijles aan de kinderen in de scholen van vrede die doorgaan in verschillende  

periferieën van Antwerpen.  

 

Naast de vriendschap met de armen willen wij ook bouwen aan de vriendschap onderling, tussen de 

jongeren. De groep van de Jongeren Voor Vrede is heel verschillend. Maar onze verschillen maken 

ons ook mooi. De paus benadrukte dit ook in zijn kerstboodschap. ‘Onze verschillen zijn geen 

bedreiging maar een rijkdom.’ Hij riep ook op voor meer broederlijkheid en vriendschap tussen de 

mensen.  

 

Vanuit de christelijke gemeenschap en als christenen wil ik graag een wens brengen voor dit nieuwe 

jaar. 

 

Bij het begin van het nieuwe jaar wensen wij elkaar vaak geluk toe: een gelukkig nieuw jaar. Geluk 

is zoals een brood dat je niet alleen kan eten, het geluk is een brood dat je samen moet eten. Geluk 

moet je delen. Ik wens meer geluk voor iedereen, meer vriendschap en liefde.  

 

Ik wens u ook een vredevol nieuwe jaar toe. De vrede is broodnodig in deze wereld. Vooral eerst in 

onszelf. De zoektocht naar de vrede begint door ons eigen hart te veranderen. Maar ik wens ook de 

wereld vrede toe. In het bijzonder daar waar ze zo hard nodig is, in Nicaragua, Jemen, Syrië en 

Venezuela.  

 

Tot slot wens ik ook meer broederlijkheid in deze wereld. Meer respect en dialoog tussen mannen 

en vrouwen van allerlei achtergronden en geloofsovertuigingen. Voor meer vriendschap met 

eenieder die anders is dan onszelf. 

 

Een hartelijke groet aan iedereen en een gelukkig en vredevol nieuw jaar! 


