
 

                           

 
Oproep aan inwoners Zeist, Soest en Soesterberg 
Doneer uw kussensloop en geef DUIF vleugels!  
 
De Vrede van Utrecht verzamelt in samenwerking met Stichting Nieuwe Helden duizend 
witte kussenslopen in. Om zo met de kussenslopen van inwoners uit Zeist, Soest, Soesterberg 
en omgeving een reusachtige Vredesduif van 12 bij 15 meter vleugels te geven. De komende 
maand gaat het team van DUIF op woensdag en zaterdag langs de deuren om kussenslopen 
te verzamelen.  
 
DUIF? Duizend witte kussens, met daarop de namen van de eigenaars, vormen samen het 
kunstwerk DUIF, dat op 13 september op Festival de Basis onthuld wordt. De enorme 
vredesduif van 12 meter hoog en 15 meter breed is 10 dagen lang op het terrein van vliesbasis 
Soesterberg te zien. Deze vredesduif is het ultieme symbool van verbroedering en 
saamhorigheid door initiatiefnemers van vrede: u en uw buurman. 
 
Waarom witte kussenslopen? Als symbool voor vrede op microniveau kiezen wij het 
hoofdkussen: het ultieme symbool van rust, veiligheid, vertrouwen. Wij vragen aan eenieder 
die vrede wilt delen om zijn/haar naam op zijn/haar eigen lichte/witte effen kussensloop te 
zetten en deze mee te geven. De prachtige vredesduif die wij zo samen met de inwoners van 
Soest, Soesterberg, Zeist en omgeving maken, staat symbool voor verbroedering en 
samenhorigheid. Na Festival de Basis krijgen alle deelnemers een ander hoofdkussen terug: 
we delen de vrede met elkaar. 
 
Hoe draag ik bij aan DUIF? Het team van DUIF gaat langs de deuren om kussenslopen te 
verzamelen. Ook kunt u uw kussensloop inleveren bij een inzamelpunt in de buurt: 
Spullenhulp Kringloop, de Schans 20 te Soest en Kringloop Zeist, Van der Heijdenlaan 1b te 
Zeist.  



 
Festival de Basis 
DUIF vliegt over de landingsbaan van 13 t/m 22 september op Vliegbasis Soesterberg tijdens 
Festival De Basis: met beeldende kunst, muziek, theater en debat brengt Festival de Basis 
vliegbasis Soesterberg tot leven.  Op het programma van Festival de Basis staat onder meer: 
 

- Muziek: Optredens van New Cool Collective, Douwe Bob, Eefje de Visser, Matangi 
Quartet, de reality opera The News Peace Edition van JacobTV en het Nederlands 
Blazers Ensemble. 

- Beeldende Kunst: De onthulling van het spectaculaire kunstwerk van Rietveld 
Landscape │studio Frank Havermans en het werk van andere internationale 
beeldende kunstenaars in shelters, bunkers en de verkeerstoren. 

- Slotevenement: Vrede van Utrecht 2013: op 21 september, de International Day of 
Peace, wordt het slot van de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht gevierd met ‘De 
Galm van Soesterberg’ van Merlijn Twaalfhoven samen met plaatselijke musici, een 
spectaculaire legerdemonstratie en een groot concert op de kruising van de 
landingsbanen met het Metropole Orkest een keur aan (inter)nationale artiesten. 

  

Noot voor de redactie 
 
Wij nodigen u graag uit om eens met ons mee langs de deuren te gaan bij het inzamelen van 
kussenslopen. Onze ervaringen tot nu toe zijn erg positief, we hebben bijzondere gesprekken 
en horen mooie verhalen. Elk van de uiteindelijk 1.000 kussenslopen heeft een persoonlijk 
verhaal, dit maakt DUIF werkelijk een symbool van verbroedering en saamhorigheid. 
  
Voor meer informatie over de Vrede van Utrecht, kunt u contact opnemen met Mara 
Hoogveld via 030-2393899/06-18467841 of marahoogveld@vredevanutrecht.nl. 
 
Voor meer informatie over DUIF, kunt u contact opnemen met Marco Pesch via 
marcopesch@hotmail.com of 06 5085 4254. Kijk ook eens op duif.stichtingnieuwehelden.nl 
voor meer informatie over project DUIF en zie hoeveel kussenslopen er al verzameld zijn.  
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