
Doetinchem, december 2021  
 
 
Lieve mensen, 
 
Graag informeer ik jullie over het vervolg  van het Peace Poster Project 2021.  
 
Tijdens een goed bezochte en mooie finale van onze deelnemers in de raadszaal van het 
Gemeentehuis in Doetinchem op 15 oktober werden 2 winnaars bekend:  
Anna Schuurman, basisschool OCTA won de juryprijs  
 

 
 
en Sidney Knoefmann van de Canadaschool, de publieksprijs.  
 

 
 



 
 
De winnaar van ons district is nu bekend! Helaas zijn onze posters niet in de prijzen 
gevallen. De winnaar is geworden Gwen Koers, 11 jaar, leerling van de Kerst Zwartschool 
in Ruurlo. Zij dingt mee naar de landelijke hoofdprijs. 
 
 

 
 
 

De jury van de districtscompetitie, bestaande uit Marjan Kok en Sandra Holtman, beiden 
beeldend kunstenaar, hebben gekeken naar gebruik van materialen, kleurgebruik en 
beeld op de poster. Ook hebben ze goed gekeken naar hoe in de posters het algemene 
thema “vrede” en het thema van dit jaar “wij zijn allemaal verbonden” is vertaald. 

Over de winnende poster hebben zij de volgende woorden geschreven: 



De verbondenheid wordt in de poster op verschillende manieren goed zichtbaar 
gemaakt: door de twee figuurtjes die elkaar vasthouden, door de wijze waarop de 
figuurtjes zichzelf vasthouden aan de vingers van de hand., de kleine figuurtjes die op onze 
planeet hand in hand staan., door de met elkaar verbonden hartjes in de achtergrond, de 
dubbele hartjes als hangertje aan de armband, het  Yin-Yang teken dat met name ook de 
verbondenheid en symboliseert. Tussen man en vrouw, maar ook tussen hemel en aarde of 
jij en ik. Ook het thema vrede wordt goed en zichtbaar gemaakt door de opgestoken hand 
met de wijs- en middelvinger in een V-vorm. Het symbool van vrede. 

 
 
Wij kijken met veel plezier terug op een prachtig evenement. We hopen dat het thema 
vrede op deze manier nog eens extra leeft bij onze kinderen. Want daar gaat het om: vrede 
voor iedereen! 
 
Onze grote dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen: 
In de eerste plaats aan alle leerlingen, die zo hun best hebben gedaan om fraaie posters te 
maken. 
Aan de scholen en hun leerkrachten, die dit met hun enthousiasme mede begeleid hebben. 
Aan de juryleden Fleur d’Achard, Gijs Boelaars en Theo Soontiëns, die de tekeningen 
vakkundig en met grote toewijding hebben beoordeeld. 
Aan de Gemeente Doetinchem voor het genereus ter beschikking stellen van de 
faciliteiten. En wethouder Dales voor het uitreiken van de prijzen. 
 
 
 
 
Met hartelijke groet, 
 

 
 
 
 
Geert Schieven 
Ramon Kuipers 
Henk Drost 
 
 


