
Aan het Iraanse volk, 

Aan alle vaders, moeders, kinderen, broers en zussen. Om een oorlog tussen ons te laten ontstaan, 

dienen we eerst bang te worden voor elkaar, we moeten elkaar gaan háten. Maar ik ben niet bang 

voor jullie; ik haat jullie niet..! 

Ik ken jullie niet eens, geen enkele Iraniër heeft mij ooit iets kwaads aangedaan. Ik heb zelfs nog 

nooit een Iraniër ontmoet; ja één keer, in een museum in Parijs; aardige kerel! 

Soms zie ik op TV een Iraniër, hij praat dan over oorlog. Maar ik weet zeker dat hij niet de 

meerderheid van het Iranese volk vertegenwoordigt.  

Dus als jij iemand ziet op TV die praat over Iran bombarderen,  wéét dan dat hij NIET namens 

iedereen in Israël spreekt.  

Ik ben geen officiële vertegenwoordiger van mijn land, maar ik ken wel de straten in mijn stad. Ik 

praat met mijn buren, mijn familieleden, mijn vrienden, en ik kan namens AL DEZE MENSEN ZEGGEN: 

‘We houden van jullie!’ 

We willen jullie geen kwaad doen. Integendeel, we willen jullie ontmoeten, een kop koffie drinken en 

over bijvoorbeeld sport praten. Aan allen die hetzelfde voelen, déél  deze boodschap en help dat hij 

het Iranese volk bereikt. 

---- 

“Hallo mijn naam is Ronny, ik ben 41 jaar oud, ik ben vader, onderwijzer en grafisch vormgever. Ik 

ben een Israëlisch burger en ik heb jouw hulp nodig.   

De laatste tijd horen we op het nieuws over een ophanden zijnde oorlog, terwijl wij, de mensen 

zitten te kijken, alsof het totaal niet over ons gaat. 

Op 15 Maart heb ik een poster op Facebook gepost, waarvan de boodschap simpel is:  

 Iranians. We love you. We will never bomb your country! 

Binnen 24 uur hadden duizenden de poster op Facebook gedeeld, en kwamen er boodschappen uit 

Iran binnen. De volgende dag kregen we aandacht voor deze actie op TV en in dagbladen, als bewijs 

dat deze boodschap ‘op reis’ was. En heel snel.  

Help ons alsjeblieft om deze oorlog te voorkomen door deze boodschap snel te verspreiden.  We 

hebben daarbij jouw hulp nodig om ruimte te kopen in media, billboards te maken, advertenties voor 

dagbladen en kranten. En we willen een add op Time Square in New York laten lopen. We willen 

iedereen aan het verstand brengen dat er geen oorlog zal komen! 

Kun je ons helpen met een (kleine) donatie, doe dat dan, en verspreid deze boodschap.  
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