Vanaf vandaag tot 9 augustus 2014 kan iedereen meedoen aan de actie Wool Against Weapons: een
initiatief tegen de modernisering van het Britse atoomwapenprogramma Trident. Op 9 augustus is de
herdenking van de Amerikaanse atoombomaanval op Nagasaki (Japan, 1945). Op deze dag zal een
11 kilometer lange roze vredessjaal het Vrouwenvredeskamp bij de kernwapenfabriek in Aldermaston
verbinden met de kernwapenfabriek Burghfield in Berkshire (GB). Als een roze NEE! tegen
(modernisering van) kernwapens.
Deze actie is onderdeel van een veel grotere campagne om druk uit te oefenen op Britse regering
tegen de plannen om de Trident Atoomwapens te moderniseren.
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Vredesburo Eindhoven haken bij deze actie aan
door de oproep om mee te breien ook in Nederland te verspreiden.

Brei ook mee aan de roze vredessjaal
De totale sjaal bestaat uit afzonderlijke stukken van 60 cm hoog en 100 cm breed Alle delen
worden in GB aan elkaar gezet. Brei of haak een of meerdere stukken sjaal van 60 cm breed
en één meter lang. Je kunt elke soort roze wol en brei- of haaksteek gebruiken die je wilt.
Verzamel een voorraadje garen, brei- en/of haaknaalden en begin! Je kunt solo-breien, maar
ook met een groep(je). Je kunt ook speciale brei-bijeenkomsten organiseren: thuis, op
school, op een plein of terras, in een buurt- of verzorgingshuis...
Breien: voor de breedte van 60 cm. zet je op naalden nr. 7 ongeveer 80 à 95 steken op. Om
tot een lengte van 100 cm te komen, brei je ongeveer 100 toeren. Haken: begin met ong.
75 kettingsteken.
Gebruik hoofdzakelijk (fel) roze wol en/of daarmee combinerende kleuren garen. Motieven
inbreien, patchwork, applicaties, borduursels en andere versieringen kunnen jouw bijdrage
een extra persoonlijk karakter geven. Gebruik je creativiteit om op eigen wijze bij deze actie
aan te haken. Kijk op de website voor inspiratie.
Als je zelf niet wilt of kunt handwerken, stel dan materiaal - vooral veel roze wol! beschikbaar. Woon je in (de omgeving van) Eindhoven? Lever je breisels dan in bij Omslag
of het Vredesburo in Eindhoven. Doe er desgewenst een foto of een persoonlijk briefje bij.
Alle werkstukken die uiterlijk op 20 juli 2014 zijn bezorgd bij de inleveradressen in Eindhoven, worden
als collectief pakket verzonden naar Wool Against Weapons.

Meer informatie en inleveradressen
- Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 41, Eindhoven.
Tel. 040-2444707 (Anita Hermens). Web: www.vredesburo.nl
- Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Hoogstraat 301a, Eindhoven.
Tel. 040- 2910295 (Marta Resink). Web www.omslag.nl

www.woolagainstweapons.co.uk
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www.omslag.nl/woltegenwapens

