
De Stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme 

Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie niet in staat blijkt om vrede te 

bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich 

daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken 

tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer 

een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het 

Palestijns-Israëlisch conflict dichterbij. 
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Nieuwsbrief
december 2018

Wij wensen u een 
zalig kerstfeest...
In Deventer ontstond, ruim  25 jaar geleden, de Stichting Vrede voor 
Palestina. Nog steeds is Deventer onze thuisbasis. In deze stad bestaat 
de traditie om tijdens de zonnewende, vanaf de Lebuinustoren – de toren die op elke foto van 
Deventer prijkt, wie Deventer zegt, zegt Lebuinuskerk – de eeuwenoude midwinterhoorn te blazen. 
Met de spreuk: 

‘Zee bloast um de beurte de bosschop vedan, dät ’t duuster mut goan want ’t lich kump d’r an.’

In het Arabisch:

In het Nederlands: 

Ze blazen om beurten de boodschap de lucht in, dat de duisternis moet gaan, want het licht komt eraan.

En duisternis is er genoeg, in Nederland, maar zeker ook in Palestina en Israël. 
Het is Kerstmis.  Het Licht komt.  Het Licht komt zeker.
Maar zolang het nog donker is, zullen wij dan de sterren zijn?!

...en een gelukkig 
en vreedzaam 2019
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Is dit wat wij Palestijnen voor Israël wensen? Nee, is ons 
antwoord. We willen geen wraak. We willen juist de 
beëindiging van de racistische en koloniale beginselen van 
de Israëlische droom die voldongen feiten op de grond 
creëert ten koste van onze toekomstige staat. We streven 
naar de bevrijding van Palestina maar we hopen dat ook 
het Israëlische volk zich kan bevrijden van het juk van een 
zichzelf superieur wanende, koloniale leer.
We willen in vrede leven met alle volkeren in historisch 
Palestina, met joden, moslims en christenen, precies zoals 
het in het begin van de vorige eeuw het geval was. We willen 
leven in een land dat leefbaar is voor iedereen. We willen 
een land zijn waar mensen van alle religies van de wereld 
inspiratie kunnen opdoen en hun religieuze plichten kunnen 
vervullen. We zijn een gastvrij en vreedzaam volk, maar het 
was niet onze vrije keuze om onze dorpen  te verlaten  en als 
vluchtelingen elders te leven. We kunnen als gelijken met 
het joodse volk samenleven als zij dat ook kunnen. Zijn zij 
daartoe in staat? Kunnen ze dat? Of zijn ze nog bezig met de 
historische trauma’s die elders in de wereld gecreëerd zijn 
en waarbij wij Palestijnen de rekening betalen van de (wan)
daden van anderen? 
De hoop voor het leven van onze verdroogde olijfboom 
is ook onze hoop. We zijn de olijfbomen die de Israëlische 
bulldozers weerstaan. Haar dode takken dragen het leven in 
zich. We zullen blijven, we zullen terugkomen en geloven dat 
er vrede zal komen en leven voor iedereen.

Ik kijk naar de olijfboom in de pot in onze tuin en ik zie de 
kracht van het leven. Bevroren en bruin door de winter geeft 
hij toch een klein teken van leven. Aan het eind van enkele 
takken komen er hele kleine groene blaadjes uit die getuigen 
van leven en hoop. 
De olijfboom is het symbool van het Palestijnse volk. Een 
symbool van vrede. Een teken van hoop dat er een betere 
dag zal komen. Het is het symbool van onze onopgeefbare 
verbondenheid met het land van onze ouders en 
grootouders. Dit land draagt deze  geschiedenis in zich en 
heeft tot op heden geen vrede gekend. De brute bezetting 
gaat door. 

De verborgen oorlog in Jeruzalem en omstreken getuigt 
van een etnische zuivering die niet gezien wordt, maar wel 
steeds doorgaat. De checkpoints worden een permanente 
grenscontrole die van onze toekomstige staat meerdere 
onbegaanbare gebieden maakt. De Gazastrook wordt 
uitgehongerd en haar volk verdroogt. Keren Palestijnen terug 
naar hun dorpen die enkele kilometers verderop liggen dan 
wordt dit bestraft met sluipschutters. Een ongewapend volk 
wordt een bedreiging voor de staat Israël. 
Maar we weten heel goed wat de echte bedreiging van de 
toekomst van Israël is. Het is de overmoed die haar leiders 
tonen, blindelings gesteund door de Verenigde Staten in 
recht en onrecht. Israël, een land dat zich boven de wet 
plaatst, dat alle internationale resoluties en afspraken 
negeert, dat nooit haar eigen daden van onrecht en 
ontheemding en ontworteling van een heel volk heeft 
erkend, dat een eigen staat stichtte op de ruïnes van hun 
dorpen en steden. 

Zonder deze erkenning wordt Israël van binnenuit uitgehold, 
als een sterke boom die op een dag omvalt met de geringste 
wind. 

Olijfboom
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De strijd van de olijfboom om te leven is ook de strijd van 
de Stichting Vrede voor Palestina voor een betere toekomst. 
We putten hoop uit de overtuiging dat er een dag komt 
waarop rechtvaardigheid overwint. Die hoop geeft ons de 
kracht om door te gaan met wat we als Stichting doen. We 
strijden voor de Palestijnen, maar ook voor het Israëlische 
volk. In vrede leven zonder angst en overheersing, dat is onze 
droom. Jullie steun en financiële bijdrage geeft ons de moed 

en de middelen om enkele Palestijnse kinderen vreugde en 
vertrouwen in zichzelf te laten ontdekken.  
Daar vestigen we onze hoop op en elk kind dat hoop krijgt 
op een betere toekomst brengt Kerst dichterbij. Elk moment 
van hoop geeft ons het kerstgevoel en geeft ons moed.

Namens de bestuursleden wil ik jullie bedanken voor jullie 
steun. En zeker in het bijzonder veel dank van de kinderen 
van al-Khader die een hele mooie tijd gehad hebben tijdens 
het educatieve zomerkamp 2018.
De naderende kerstdagen herinneren ons aan de geboorte 
van Hoop en Vrede. We wensen jullie goede Kerstdagen en 
een goed Nieuwjaar 2019.
Salam en Shalom voor iedereen die van het leven houdt en 
van onze beide volkeren. Vrede voor allen.

Nabil Sahhar
Voorzitter

Zomerkamp Al Mostaqbalschool,  
een verslag van Marthe

‘’Marthe is 22 jaar en woont in Amsterdam. Ze studeert 
Europese Studies, met minors in Conflict Studies en Middle 
Eastern Studies, aan de Universiteit van Amsterdam. Naast 
vrijwilliger voor Vrede voor Palestina, is Marthe ook actief bij de 
stichting Plant een Olijfboom.’’

Dit jaar vond het zomerkamp van de Al Mostaqbalschool 
plaats van zaterdag 4 tot woensdag 22 augustus. Vanuit 

de Stichting was er samen met Amal, de directrice van 
de school, een slaapplek voor mij geregeld bij een 
gezin dat nauw betrokken is bij de Al-Khader Childcare 
Society. Ik kreeg een warm welkom. Niet alleen was ik 
12 dagen actief als vrijwilliger bij het zomerkamp, maar 
ik werd ook deel van de familie Salah. Het was voor mij 
een leerzame en confronterende kennismaking met het 
dagelijks leven van de Palestijnse families in al-Khader. 
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In totaal hebben 123 kinderen deelgenomen aan het 
zomerkamp, waarvan een tiental kinderen leermoeilijkheden 
of een fysieke of een verstandelijke beperking had. De 
kinderen waren allemaal ontzettend enthousiast en keken 
al weken uit naar het zomerkamp. Op de eerste dag werden 
ze op basis van hun leeftijd over 5 groepen verdeeld. Ieder 
groepje had zijn eigen lied om de dag te openen en elke 
dag was het weer een uitdaging welk groepje zijn liedje het 
hardst kon zingen. Voor iedere groep was er een docent en er 
waren ongeveer 15 vrijwilligers die zich over de verschillende 
groepen verdeelden. Veel oudere broers en zussen komen 
ieder jaar nog naar de school om mee te helpen tijdens het 
zomerkamp.

De eerste dag werden alle materialen naar buiten gehaald. 
Er waren allerlei soorten speelgoed beschikbaar om een 
hoop activiteiten te kunnen organiseren. In iedere groep 
werden er per  dag verschillende activiteiten georganiseerd: 
spelletjes, knutselen, voetballen. Ik heb het koekhappen 
geïntroduceerd . Een van de doelstellingen van het 
zomerkamp was het integreren van de kinderen met een 
beperking. Dit was in mijn ogen een groot succes. De 

kinderen maakten geen onderscheid onderling, iedereen 
speelde met elkaar. Ondanks dat ik geen Arabisch sprak, 
probeerden alle docenten en kinderen mij ook bij de 
activiteiten te betrekken. Zo werd ik iedere ochtend 
uitgenodigd om bij de docenten te komen zitten voor een 
heerlijk kopje Arabische koffie.

Een van de hoogtepunten voor de kinderen was het 
zwemmen.

We gingen niet één, maar zelfs twee keer met alle kinderen 
in bussen naar het zwembad in de buurt. Enthousiast 
gebaarden ze naar mij of ik ook mee zou zwemmen. Op deze 
dagen kwamen de kinderen ook extra vroeg naar school, ze 
konden niet wachten. De rugzakken zaten vol met lekkers, 
wat met iedereen werd gedeeld.
Al snel werd het mij duidelijk wat het betekent om naar 
school te gaan in een dorp dat grenst aan de Israëlische 
bezettingsmuur. Op de derde dag werden we opgeschrikt 
door schoten.
 
Er bleek een inval te zijn bij de jongensschool naast ons. De 
volgende dag vertelde een jongen mij dat hij bijna een uur 
door Israëlische soldaten in een van hun jeeps was gezet. De 
Israëlische soldaten lijken geen problemen te hebben met 
het intimideren en vernederen van kinderen. 
Op woensdag 15 augustus brachten we al het speelgoed naar 
binnen in de school, en vertrokken we met de kinderen naar 
het stadion van al-Khader. Dit stadion is in 2007 geopend 
en werd mogelijk gemaakt door de sponsoring van het 
Portugees Instituut voor Samenwerking en Ontwikkeling. Op dit 
grote voetbalveld konden de kinderen voetballen, dansen, 
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spelletjes spelen of rondrennen. Na nog geen uur hoorden 
we allemaal knallen en schoten. Een aantal docenten 
haastten zich naar buiten om te kijken wat er aan de hand 
was. Israëlische soldaten kwamen direct onze kant op. Ze 
waren op zoek naar een jongen met een wit T-shirt, die met 
stenen zou hebben gegooid. De directrice van de school, 
Amal, wees de soldaten op het feit dat er jonge kinderen 
deelnamen aan het kamp. De soldaten reageerden hier 
cynisch op en wilden komen kijken. Drie zwaarbewapende 
soldaten stormden het stadion binnen en eisten dat de 
jongens hun handen lieten zien. Een van de jongste kinderen 
greep me bij de hand, ik voelde haar angst. Ook een aantal 
andere meisjes was in tranen. Later ging het nieuws rond 
dat er bij een andere school meerdere jongens waren 
opgepakt. Iedereen was geschrokken, maar toen de soldaten 
het stadion hadden verlaten deed iedereen zijn best om er 
toch een leuke dag van te maken. Aan het einde van de dag 
zag ik een groepje jongens iets wegschoppen, alsof het een 
voetbal was. Ze gebaarden naar mij ‘‘bomb, bomb’’. Het bleek 
een lege traangasgranaat te zijn. Die zijn in grote getale te 
vinden in de straten van al-Khader.

Tijdens dit zomerkamp konden de kinderen ook kind zijn. 
Ieder kind had zijn eigen verhaal. Thuis stellen ze hun 
ouders vragen als ‘‘Waarom zit mijn oom in de gevangenis?’’ 
en ‘‘Waarom staan er altijd soldaten met wapens naast ons 
huis?’’ Toen er in het weekend een 
familiebarbecue werd georganiseerd, 
werden we opnieuw opgeschrikt door 
schoten. Amal en de ouders van de 
kinderen vertelden mij dat er door het 
jaar heen veel incidenten plaatsvinden. 
Vooral in de examenperiode, als alle 
scholieren tegelijk de school verlaten, 
worden ze lastiggevallen door de 
Israëlische soldaten.  Dit maakt deel uit 
van het dagelijks leven in al-Khader, ik 
vond het pijnlijk me dat te realiseren. 

Zelfs de jongste kinderen weten wat het betekent Palestijn te 
zijn op de Bezette Westelijke Jordaanoever. Ze weten wat hun 
positie is en wat hun rechten zijn.  

Ondanks deze moeilijke omstandigheden heb ik ook gezien 
hoezeer deze families nog van het leven kunnen genieten. 
De familie Salah en alle docenten deden er alles aan dat 
ik me thuis zou voelen. Ik werd door de docenten voor 
allerlei gelegenheden uitgenodigd: de bruiloft van Wedyan, 
een lunch bij de docent Engels Layla en haar familie, een 
barbecue bij Amal.  De familie Salah heeft mij veel geleerd 
over de Palestijnse cultuur en ze hebben me de hele 
omgeving van Bethlehem laten zien.

 De dag na het kamp hebben we met alle docenten de school 
schoongemaakt om hem zo klaar te maken voor het nieuwe 
jaar. Een jaar met mogelijk weer moeilijkheden: de dreiging 
van de Israëlische soldaten, de geldproblemen waar de 
school mee kampt. Ik heb met eigen ogen kunnen zien in wat 
voor omstandigheden deze Palestijnse kinderen opgroeien, 
maar ook wat voor een bijzondere afleiding het zomerkamp 
hen ieder jaar biedt. Ik hoop daarom dat er dit jaar opnieuw 
geld opgehaald kan worden voor de Al Mostaqbalschool en 
voor de Palestijnse kinderen die hier met zoveel plezier naar 
toe gaan.
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Mei   Jun  Jul  Aug  Sept Okt  Nov Dec Jan  Feb Mrt Apr

  Wat we deden
• 27 mei en 2 juni: Nabil Sahhar te gast in het programma LifestyleXperience van RTL4.
 
• Van 31 mei tot 9 juni: Het bijna voltallige bestuur van Stichting Vrede voor Palestina brengt een bezoek aan Palestina en 

natuurlijk ook aan de Al Mostaqbalschool.

• Juli 2018: Brenda Reinders neemt afscheid van het bestuur van Stichting Vrede voor Palestina.

• Aug 2018: Marthe doet, vanuit Nederland, mee met het Zomerkamp 2018 van de Al Mostaqbalschool. Haar impressies en 
ervaringen vindt u elders in deze Nieuwsbrief beschreven.

Wat we gaan doen
• 10 en 17 Januari: Debat onder de titel: Volk van God en een Beloofd Land? Israël: 70 jaar een oplosbaar conflict. Deelnemers: 

Nico den Bok, predikant in Bussum en hoogleraar Systematische Theologie in Kampen en Leuven; Hanna Ludens, directeur 
van Cidi; Nabil Sahhar, voorzitter Stichting Vrede voor Palestina. 

 Wanneer: 10 en 17 januari 2019, van 20.00 - 22.00u.  
Waar: Spiegelhuis, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, 1405 HM Bussum.

2018/2019: Wat we deden en wat we gaan doen

Regie: Rina Castelnuovo-Hollander en Tamir Elterman, 
Israël/ Duitsland, 2017, 87 min. 

Muhi zingt Joodse liedjes en telt in het Arabisch. De Palestijnse 
jongen woont al praktisch zijn hele jonge leven – hij is nu zeven 
jaar -  in een Israëlisch ziekenhuis, waar hij als baby terechtkwam 
met een ernstige auto-immuunziekte. Om zijn leven te redden, 
amputeerden de artsen zijn armen en benen. Vanwege de 
ontoereikende gezondheidszorg in Gaza en de onduidelijkheid 
van zijn visum kon Muhi na de operatie niet meer terug naar 
huis. Zijn grootvader, die geen werkvergunning en geen visum 
had, besloot bij hem te blijven. Vier jaar lang volgen de camera’s 
de twee van zeer nabij, tot aan Muhi’s zevende verjaardag. We 
zijn getuige van alle belangrijke momenten in hun leven, dat 
zich afspeelt in en om het ziekenhuis. De beelden tonen, als 
vanzelfsprekend, de waanzin van de Palestijns-Israëlische situatie: 
bezoekjes van familie vergen maanden van voorbereiding om op 
het laatste moment niet door te gaan, omdat de reis stokt bij een 
van de checkpoints bijvoorbeeld. Maar Muhi laat zich zelden uit 
het veld slaan. Hij verovert blijmoedig de harten van Joden én 
Palestijnen, ook al laat hij er geen misverstand over bestaan: “Ik 
ben geen Jood, ik ben een Arabier!”

Aanbevolen: Muhi Generally Temporarily 
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Een kersttoetje (6-8 personen) 

Burbara
Dit traditionele toetje uit het Midden Oosten wordt gegeten bij twee gelegenheden. Allereerst  met de kerst maar ook 
wanneer er bij een baby het eerste tandje doorkomt. 

Deze ingrediënten heeft u nodig voor het maken 
van dit lekkere toetje:
• 250 gram tarwe (1 uur geweekt in warm water)
• 200 gram witte suiker
• 1 ½ eetlepel fijn gemalen anijszaadjes
• 1 eetlepel gemalen venkel zaadjes
• 1 eetlepel kaneel
• ¼ theelepel gemalen nootmuskaat

Voor de topping:
• Sultana’s
• Geroosterde walnoten
• Geroosterde sesam zaadjes
• Geroosterde amandelen
• Geroosterde pistachio’s
• Granaatappel zaadjes 

Bereidingswijze:
• Breng de tarwe met 2 liter water aan de kook in een pan. 
• Laat alles 1 ½ uur langzaam sudderen. Mocht er schuim op komen, haal dit weg met een schuimspaan. 
• Voeg de suiker en de specerijen toe en laat het nog 15 minuten pruttelen. 
• Verdeel het mengsel over dessertschaaltjes en serveer warm met de nootjesmix, sultana’s en granaatappelzaadjes erover. 

Sahteen en een vrolijk kerstfeest gewenst!

De financiën:

“Elke kind telt en elke cent draagt bij”
In juni 2017 hebben we de balans van de Stichting gepubliceerd en ook de balans van 2018 zal t.z.t.  op de website worden 
geplaatst. Het zomerkamp, zoals uit het verslag van Marthe  blijkt, is zo belangrijk voor deze kinderen. Dit is mogelijk gemaakt  
door jullie giften en steun. We blijven jullie nodig hebben om twee weken in het jaar een honderdtal kinderen in Al Khader kind 
te laten zijn.
Een dank woord aan allen is het minste dat we kunnen doen. En speciaal dankwoord voor onze jongste vrijwilligster, Marthe,  
die zich intensief heeft ingezet tijdens de twee weken van het zomerkamp. En dat alles door haar zelf voor een groot deel 
gefinancierd  d.m.v. studenten bijbaantjes.

Donateurs, sympathisanten, Marthe, allen bedankt.



Postadres  Postbus 658, 7400 AR Deventer 
Telefoon  Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38 
Bankrekening  NL64 INGB 0006 0377 97 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina te Deventer
e-mail  info@stichtingvredevoorpalestina.nl
Website  www.stichtingvredevoorpalestina.nl
 
 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan weten!

Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen, 
laat het ons ook weten!

Uw giften zijn meer dan welkom op 

bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97 

en blijven aftrekbaar voor de belasting;

onze Stichting is ANBI-erkend.


