
 

 
 

DOLL PEACE CONFERENCE 
 
 

Het Israëlisch-Palestijns conflict is al bijna een eeuw oud en een oplossing lijkt niet in 
zicht. Ook in andere delen van de wereld zorgen tegenstellingen voor haat, geweld en 
oorlog. De laatste jaren zijn er een aantal ernstige conflicten bij gekomen.  

De grote vraag verrijst: wat zouden poppen hierover zeggen?  

The Doll Peace Conference wordt een buitengewone en ontroerende gebeurtenis: 500 
Palestijnse en 500 Israëlische poppen en knuffels van kinderen zullen elkaar ontmoeten 
in het Vredespaleis in Den Haag. De poppen komen als ambassadeur van hun eigenaars 
en hebben ieder een boodschap bij zich. Door hun liefste pop of knuffel naar een 
vredesconferentie te sturen, geven kinderen een krachtig signaal af dat vrede voor hen 
van groot belang is. Welke volwassene kan dan nog onberoerd blijven? 

Het programma van de conferentie bestaat voor een belangrijk gedeelte uit vlammende 
vredesspeeches, gebracht door key-note speakers als een marionet van Arafat, een 
lappenpop van een Israëlische veteraan in een rolstoel en celebrities als Kermit, Miss 
Piggy, Bert & Ernie. Mede geïnspireerd door hun verhaal zullen de 1.000 
conferentiegasten ervaringen uitwisselen, kenbaar maken wat zij belangrijk vinden en 
uiteindelijk ceremonieel vrede sluiten. 

We verwachten verrassende invalshoeken en inzichten van de gasten en key-note 
speakers, die zonder politieke binding vrijuit kunnen spreken en wiens humor en 
vertederend gehalte in groot contrast staan met het heftige en serieuze thema van 
oorlog en geweld.  

Via YouTube, Twitter, CNN en andere online media volgt de wereldbevolking met 
spanning het verloop en de uitkomst van de conferentie. Miljoenen bekijken de filmpjes 
met korte samenvattingen. Wie belangstelling heeft kan daarna de individuele key-note 
speeches integraal bekijken, of juist de filmpjes bekijken waarin elke pop of knuffel in de 
camera vertelt welke boodschap z’n eigenaar of eigenares heeft meegegeven.  

 
Partner gezocht 
 
Wonder wil voor de Doll Peace Conference samenwerken met partners op verschillende 
vlakken. Welke organisaties beschikken over lokale contacten om 1.000 kinderen 
enthousiast te maken om hun pop of knuffel naar de conferentie te sturen? Welke 
financiers willen het meest opzienbarende vredesoverleg van de eeuw mede mogelijk 
maken? Wie wil zorgen voor ontroerende documentatie die een wereldwijd publiek aan 
het scherm nagelt?  
Wonder trekt graag gezamenlijk op met een of meer partners bij de realisatie, 
inhoudelijke uitwerking en de presentatie voor het grote publiek. 

	  


