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Beste mensen,

Afgelopen vrijdag heb ik de Tilburgse Vredesprijs uitgereikt gekregen. Het was een grote
verrassing om deze te krijgen. Als ik voor mijn werk beloond wordt, dan is dit een bijzonder
goede motivatie om dit werk voort te zetten. Maar deze prijs is niet voor mij alleen, maar ook
voor jullie die mij gedurende de jaren ondersteund en begeleid hebben. Hierdoor ben ik in staat
geweest om het werk te doen waarvoor ik deze prijs heb gekregen. Aan jullie ben ik mijn dank
verschuldigd. “Keep it up”

Ik ben gestart met een nieuwe studie in Nijmegen om mijn werk theoretisch te onderbouwen en
om vanuit verschillende perspectieven naar deze wereld te kijken. Deze wereld is vol met
verrassingen, maar ook uitdagingen. Feitelijk sterven jaarlijks acht miljoen extreem armen
doordat ze het zich simpelweg niet kunnen veroorloven om te leven (Bodelier en Vossen 2008).
Het ontbreekt aan basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, gezondheidsfaciliteiten, beter
kwaliteitsonderwijs en een dak boven hun hoofd. Deze 1.1 miljard mensen zijn verspreid over
de hele wereld maar de meerderheid leeft in het Zuiden. Het uitbannen van deze extreme
vormen van armoede is een uitdaging waaraan wij zullen blijven werken “denk mondiaal en
handel lokaal”
is
hierbij het uitgangspunt. Met jullie betrokkenheid zullen wij een verschil maken in het creeëren
van een betere en duurzame wereld. UNICEF verwoordt dit met de mooie uitspraak “
The world is not given to us by our mothers but was lent to us by our childeren
”

Ik wens jullie nog een fijn werkweek en veel genieten van deze prijs. Op de dag na de
Vredesprijs stond ik met het prachtige beeld in het Brabants Dagblad. Ingesloten in de email is
een foto van mij en ook is er een artikel over de uitreiking geschreven op: http://www.ger.nieu
wsbedrijf.nl/nl/ger/redt/
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Verdere informatie over mijn werk kunnen jullie op www.slyi.nl terugvinden.

Met vriendelijke groet,

Abubakarr
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