
Voor de eerste keer ooit, hebben vele grote en opkomende artiesten uit de NL metal 
scene samengewerkt in het opnemen en uitbrengen van een lied om geld in te zamelen 
voor het Rode Kruis, ter ondersteuning van 3FM’s Serious Request 2014.  

Vanaf 8 december 2014 kunnen fans een donatie overmaken en de heavy cover van “The 
Power of Love” downloaden op www.thepoweroflove.nl, een lied dat oorspronkelijk is 
uitgevoerd door Frankie Goes to Hollywood.  

Featuring (in willekeurige volgorde): 

Anneke van Giersbergen - a.o ex - The Gathering, The Gentle Storm 
Floor Jansen - Nightwish, Revamp 
Simone Simons - Epica 
Arjen Lucassen - Ayreon 
Ruud Jolie - Within Temptation 
Charlotte Wessels - Delain 
Marcela Bovio - Stream of Passion 
Daniel de Jongh - Textures 
Jochem Jonkman - Vanderbuyst 
Mark Jansen - Epica, Mayan 
Manda Ophuis - Nemesea 
Valerio Recenti - My Propane 
Dianne van Giersbergen - Xandria 
George Oosthoek - Orphanage  
Caroline Westendorp - The Charm the Fury 
Epic Rock Choir - The Theatre Equation 
Joost van den Broek - Producer, ex After Forever 
Maaike Peterse - Kingfisher’s Sky 
Anand Mahangoe, Remon Masseling, DJ van Zon - My Propane 
Ben Mathot - a.o Ayreon, Kyteman Orchestra 
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http://www.thepoweroflove.nl


Het doel: het helpen van slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden 

Het is een oorlog binnen een oorlog.  
Wereldwijd wordt één op de vijf vrouwen verkracht of op een andere wijze seksueel 
misbruikt. In conflictgebieden wordt seksueel geweld ingezet als wapen, om de 
vijand te vernederen. Niet alleen zijn de lichamelijke en psychische gevolgen voor 
deze meisjes en vrouwen groot, maar ook de sociale en economische consequenties 
zijn enorm; slachtoffers, omgeven door schaamte, worden vaak uitgesloten van de 
gemeenschap.  
Toch zijn dit de vrouwen die tijdens en na de conflicten voor hun families, 
kinderen, en ook de wederopbouw moeten zorgen, terwijl alles om hen heen in elkaar 
is gestort.  

Het Rode Kruis zorgt voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding, maar zet 
zich ook in om deze vrouwen zicht op een toekomst te bieden, door bijvoorbeeld 
projecten te financieren en scholing te geven.  
Het Rode Kruis geeft voorlichting aan publiek, politie en strijdkrachten over de 
gevolgen van seksueel geweld, zodat slachtoffers niet meer uitgesloten worden  en 
het seksuele geweld tijdens oorlogen afneemt. 
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Links. 

www.thepoweroflove.nl 
www.facebook.com/countermovemusic 
www.twitter.com/countermove_ 

Contacts. 

Stichting Countermove 
Marconistraat 27 
2562JB Den Haag 

info@countermove.org 
www.countermove.org 
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