
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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Van vluchtelingenkamp 
tot zomerkamp
Juni 1967 markeerde de weg naar een langdurige bezetting en de weg naar  
vluchteling-kampen.  
Juni 2015 verzorgde de Stichting Vrede voor Palestina voor de kinderen en kleinkinderen 
van deze verloren generatie een zomerkamp; een kamp zonder VN tenten en rantsoenen 
van brood en water, maar een educatief en recreatief kamp van samen zijn in spel, dans, 
drama, sport en eten.

70 leerlingen van de Al Mostaqbalschool voor speciaal 
onderwijs mochten 50 andere kinderen uitnodigen uit 
hun familie of familiekring. Jongeren met een beperking 
mochten hun eigen plaats innemen in hun samenleving en 
met trots anderen als gasten meenemen naar hun eigen 
schoolkamp. Een doorbraak in het taboe van schaamte 
voor de gehandicapten, een eerherstel voor die ouders 
die zich belast voelen met hun eigen kinderen. Is dit een 
omslag in de samenleving of een kleine stap op weg naar 
een totale omslag in het denken van de mensen? Het is een 
moeilijke vraag die niet makkelijk te beantwoorden is, maar 
het is zeker een kentering in het conservatieve denken van 
mensen. Het is nog geen gewonnen strijd maar wellicht een 
gewonnen slag in deze strijd.

We mogen als stichting het veld nog niet verlaten want er is 
nog veel werk voor ons te doen. We moeten verder aan de 
slag met het doel vrede te bereiken voor deze Palestijnse 
kinderen, die de echte vrede op een dag zullen bereiken met 
hun Israëlische neefjes. 
25 jaar Stichting Vrede voor Palestina willen we als bestuur 
bekronen met een nieuw project binnen de school. Dit is het 
bieden van aanvullende steun voor buitenschoolse opvang:  
de “Keukentafel op school”. Deze is bedoeld voor de meest 
kwetsbare jongeren die meer uitleg en extra aandacht nodig 
hebben. Hun verblijf tijdens de naschoolse opvang brengt 

extra kosten met zich mee, in de vorm van tastbare zaken 
zoals schrijfmaterialen, zakgeld voor de docenten en het 
aanbieden van een broodje en een drankje aan de kinderen 
die van deze voorziening gebruik gaan maken. Dit is een 
nieuw initiatief dat de schoolleiding heeft bedacht en het 
vraagt de nodige stimulans en steun van onze kant. 
We hebben ervoor gekozen om € 5.000 te reserveren voor 
dit goede project dat 50 jongeren bereikt in de startperiode 
van september tot en met december dit jaar. We vragen jullie 
medewerking en steun. We hebben ook een aanvraag bij de 
gemeente Deventer ingediend om een deel van de kosten 
voor haar rekening te nemen. Deze aanvraag is intussen 
gehonoreerd met een bedrag van € 1.170. 
We vragen jullie dit “jubileum” project te steunen op een 
manier die een ieder past. Geld is vanzelfsprekend nodig 
maar soms kunnen goede ideeën en suggesties ook hun 
vruchten afwerpen.

Steun de “Keukentafel op school”. Aan de keukentafel wordt 
gewerkt, gesocialiseerd en gegeten. Het kind van vandaag 
dat in gesprek kan gaan aan deze tafel, zal in de toekomst 
ook met succes aan de onderhandelingstafel vrede bereiken 
door dialoog, een open houding en begrip voor de ander.

Nabil Sahhar
Voorzitter
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Op de voorjaarsbijeenkomst van de Beweging Geloven 
Nú Deventer op 4 juni 2015 was Nabil Sahhar onze 
gast. Hij was door onze stuurgroep uitgenodigd omdat 
een aantal van ons het interview met hem in ’t Zout 
(maandelijkse magazine van de Lebuinusparochie) 
gelezen had. (zie: www.heiligelebuinus.nl/zout oktober 
2014) We wilden graag nader kennismaken met hem en 
met de Stichting Vrede voor Palestina. 

Nabil maakt in zijn inleiding duidelijk dat 
hij in hart en nieren Palestijn is, geboren 
en getogen in Jeruzalem. Hij staat volledig 
achter de Palestijnse zaak, maar dat betekent 
niet dat hij er deze avond op uit is zieltjes 
te winnen zodat wij coute que coute de 
Palestijnse opstelling gaan overnemen. 
“Laat het conflict niet naar Deventer komen! 
Het is al erg genoeg dat het daar is”, zegt 
hij glimlachend. Hij noemt zichzelf een 
ontwortelde olijfboom uit Palestina, met de 
vredestak van deze boom in de handen. 
Nabil vertelt dat hij Grieks-Orthodox is. De 
(geloofs-)taal die hij spreekt herkennen 
wij als luisteraars. In zijn jeugd is hij 
opgetrokken met joodse, moslim- en 

katholieke jongeren. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 
is het klimaat meer en meer verhard, ondanks de vele 
vredespogingen. Het conflict is zo verhard dat mensen er 
moedeloos van worden. Niet alleen hier bij ons, maar ook in 
Israël en Palestina. Zijn stelling is dat Israël zich laat leiden 
door angst. Angst die doelbewust wordt aangewakkerd 
door de politieke leiders van dit moment. De bezetter van 
Palestina laat zich niet corrigeren door VN-resoluties en 
internationale volkenrechtelijke bepalingen. Er is sprake 
van een hooghartige en eenzijdige houding en men is doof 
voor kritiek. 

De Stichting Vrede voor Palestina is ruim 25 jaar oud. De 
zoon van Janneke en Dick Harmsen, Egbert, heeft er de 
aanzet toe gegeven, toen hij als jongeman vrijwilligerswerk 
deed in een kibboets in Israël. Op een dag bracht hij eens 
een bezoekje aan een Palestijns vluchtelingenkamp, waar 
hij in aanraking kwam met Hussein Issa, die thuis een 
schooltje voor vredesonderwijs begonnen was. Diens 
enthousiasme stimuleerde Egbert en zijn ouders om het 
Palestina Comité Deventer op te richten in 1989 (vanaf 1999 
officieel Stichting Vrede voor Palestina).
 

De muren die Israël gebouwd heeft, hebben onder andere 
tot gevolg dat de twee bevolkingsgroepen meer en meer 
gescheiden leven. Nabil laat zich inspireren door de joodse 
filosoof Immanuel Levinas. Deze legt de nadruk op het 
elkaar zien, elkaar in de ogen kijken. Niet enkel in de spiegel 
naar jezelf kijken, maar ook diep in de ogen van de ander 
kijken. De ander ontmoeten! Zowel de Joodse Israëliërs 
als de Palestijnen zijn nu slachtoffer van hetgeen er in 
Europa gebeurde met de joden voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.  

Na het officiële gedeelte van de avond bleef iedereen 
napraten. Men was geraakt door de inleiding en de 
opstelling van Nabil. Hij stak immers diverse keren de hand 
uit naar de leidende politici. Hij pleitte voor samenwerking 
en voor het wegtrekken uit de angstcultuur die is ontstaan 
en die bewust in stand wordt gehouden met schrikbeelden 
en met foute informatie. Men gaf ook gul voor het project 
dat de Stichting Vrede voor Palestina steunt.

Wij als leden van de stuurgroep van Geloven Nú Deventer 
kwamen in onze interne evaluatie tot de conclusie dat we 
een goede spreker hadden uitgenodigd. We waren blij met 
de grote opkomst, met de inhoud en met de betrokkenheid 
van de bezoekers tijdens de avond.
 
Herman Evers
Lid van de stuurgroep Geloven Nú Deventer

Weg uit de angstcultuur
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Juist door wat deze vier mensen zelf meegemaakt hebben 
in het verleden vragen ze nu aandacht voor de situatie 
van de Palestijnen. Zij zijn kritisch jegens de Israëlische 
bezettingspolitiek, maar blijven trouw aan hun droom van 
Israël.

In de documentaire ‘De Omslag’ worden interviews met de 
fascinerende hoofdpersonen afgewisseld met foto’s van 
het verleden en scènes van hun activiteiten en reizen in het 
heden. Een reactie van een van de kijkers uit het verleden 
willen we u niet onthouden:
“ ‘De Omslag’ geeft het verhaal weer dat hoognodig verteld 
moest worden. De film laat goed zien dat het verband tussen 
zionisme en joden niet zo hoeft te zijn als velen geloven. Het 
beeld dat vier joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog 
geven over Israël laat zien hoe ontzettend onjuist hardnekkige 
veronderstellingen kunnen zijn. Hun Israëlervaring was ook 
voor henzelf een verrassing”.

Als Stichting Vrede voor Palestina organiseren we samen met 
de Ambassade van Vrede Deventer op 25 september a.s. een 
avond waarop de documentaire ‘De Omslag’ vertoond wordt. 
De regisseur ervan, Jacqueline de Bruijn, zal zelf aanwezig 
zijn. Aan het begin van de avond zal ze haar werk toelichten, 
na afloop van de documentaire beantwoordt ze vragen 
erover van het publiek. 

‘De Omslag’ komt... en u kunt er bij zijn!
“De Shoah, dat mag ons nooit meer gebeuren.” De gepensioneerde arts Eldad Kisch, hij is joods, vertelt dat 
sommigen in Israël daarmee bedoelen ‘dat mag ons joden niet meer gebeuren’. Kisch en zijn vrouw Annelien 
zeggen echter dat dat niemand mag gebeuren, ook de Palestijnen niet. Hetzelfde geldt voor Anneke Jos 
Mouthaan en Hajo Meyer, beiden in de film in de tachtig, beiden jood met een veelbewogen leven dat zwaar 
getekend is door de oorlog. Anneke zat in een Jappenkamp, Hajo in Auschwitz. Hajo Meyer is onlangs overleden. 
Alle vier maakten ze na hun pensionering een radicale omslag mee. 

Jacqueline de Bruijn

De avond is op vrijdag 25 september a.s.
Ze begint om 20.00 uur  
 (welkom vanaf 19.30 uur)
en eindigt rond 22.00 uur (de documentaire  
 duurt 88 minuten) 
Ze vindt plaats in de Bibliotheek op de Brink
Entree 5 euro, incl. 1 kop koffie/ thee

U bent van harte uitgenodigd.

Lien Willems,
Bestuurslid
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Jaarlijkse Vredesweek in Deventer
Bovengenoemde avond rond ‘De Omslag’ maakt deel uit van de jaarlijkse Vredesweek (19 - 27 september).  
Het thema is: Vrede verbindt. Hoogtepunten van het Vredesweekprogramma zijn: 

Dinsdag 22 september
16.00 - 17.30 uur  Vredesweeklezing door prof. Maurits Berger, Saxion Hogeschool, Handelskade 75.  
 Berger is arabist en religiewetenschapper. 
 Centrale vraag in de lezing: Wat is er gaande in Syrië en Irak? 
 

Donderdag 24 september 
18.30 uur   Stille tocht, start op Broederenplein
19.00 uur   Stiltekring op de Brink, voor slachtoffers van het geweld van het Midden-Oosten
20.00 uur   Lezing door Joost Jongerden, muziek door Monir Goran, Etty Hillesum Centrum,  
 Roggestraat 3.  
 Jongerden is hoogleraar rurale sociologie in Wageningen. 
 Hij spreekt over De Koerden en de herdefiniëring van democratie.

Vrijdag 25 september
20.00 uur   Documentaire ‘De Omslag’, Bibliotheek, Brink 71 (Zie hierboven).

Zaterdag 26 september 
16.30 - 19.30 uur  Reisimpressies van Dionne Delnoy over Armenië en Perzië. Perzische hapjes en  
 dansen uit de Oriënt, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3.
20.00 uur   De Grote Deventer Vredes- en geschiedenisquiz. 

Zondag 27 september
10.00 uur   Kerkviering met Mehdi Golshandzadeh uit Iran op daf en tanboor,  
 Grote of Lebuïnuskerk. 
16.30 uur  Kerkcafé met Aziz Beth Aho, Grote of Lebuïnuskerk.

Maurits Berger

Joost Jongerden

Aziz Beth Aho

Dionne Delnoy
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Woensdag 23 september
12.00 uur   Gharib Band, Deventer Schouwburg.
21.00 uur   Burgerweeshuis café.

Vrijdag/zondag 25 - 27 september
Diverse tijden   Film Theeb (Jordanië), Filmhuis De Keizer.
Diverse tijden   Film Taxi Teheran (Iran), Filmhuis De Keizer.

Zaterdag 26 september
15.00 - 16.00 uur  Duo Vardan Hovanissian & Emre Gültekin, Bergkerk.

Zondag 27 september 

15.00 - 17.30 uur  Themabijeenkomst ‘Soefi: de mystieke ziel van de islam’. Met o.a. Mehmet Polat Trio,  
 kindersazgroep Anadolunun Sesi en Emrah Oguztürk, fluiten, Deventer Schouwburg.

Het uitgebreide programma van de Vredesweek / het Festival De Oriënt vindt u op onze website: 
www.stichtingvredevoorpalestina.nl.

Mehmet Polat

Vardan Hovanissian & Emre Gültekin

Festival de Oriënt
Het programma van de Vredesweek is op haar beurt weer onderdeel van het Festival De Oriënt.  
Onderstaand het aanvullende programma van Festival De Oriënt:
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Er was, zoals ieder jaar, veel belangstelling. 120 kinderen: 
55 meisjes en 65 jongens, waarvan 70 van de school en 
50 uit de gemeenschap, hadden zich aangemeld. Ze 
werden begeleid door 16 docenten, stafmedewerkers en 
vrijwilligers. De kinderen werden verdeeld in 5 groepen die 
ieder een eigen naam en eigen lied mochten kiezen.
Er werd volgens een dagelijks wisselend schema gewerkt, 
te beginnen met het bijeenkomen in de hal, zingen en het 
doen van ochtend oefeningen. Daarna ging iedere groep 
aan de slag met allerhande activiteiten: sport, vrije spelen 
in de spelotheek, symbolische spelen, drama, muziek, 
folklore dansen, kleuren, tekenen, spelletjes, wedstrijden 
en andere recreatieve activiteiten. Elke dag was er een 
heerlijke maaltijd. Naast de activiteiten op school hebben 
de kinderen diverse uitstapjes gemaakt, waaronder een dag 
heerlijk zwemmen. Na afloop wilden ze niet meer naar huis. 

Educatief Zomerkamp 2015
3 t/m 16 juni 2015 stond voor de kinderen van de Al Mostaqbalschool in het teken van het jaarlijks Educatief 
Zomerkamp. Naar dit evenement wordt reikhalzend uitgekeken. Het is het enige moment in het jaar dat er – 
naast educatieve vakken – ook tijd is voor de nodige ontspanning en uitstapjes. Het geeft een fijne afronding 
aan het eind van het schooljaar en motiveert de leerlingen om eind augustus vol goede moed weer het volgend 
schooljaar in te stappen. Het Zomerkamp bevordert bovendien de integratie van kinderen met handicaps en 
leermoeilijkheden met andere kinderen uit de samenleving. Het is voor ons vanzelfsprekend dit belangrijke 
evenement financieel te steunen. 

In die tijd van het jaar zijn de vruchten op het land rijp. 
Veel moeders gaan voor zonsopgang naar hun land om de 
vruchten te verzamelen, waarna ze die gaan verkopen. Het 
is hun broodwinning. Daardoor konden helaas maar weinig 
moeders de afsluiting van het Zomerkamp meemaken. 
Op deze laatste dag presenteerden de kinderen met veel 
enthousiasme alles wat ze geleerd en geoefend hadden aan 
Dapke en Zumba dans, toneel en allerlei liedjes.

Brenda Reinders
Bestuurslid
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In de inleiding van Nabil hebt u kunnen lezen over 
ons Jubileumproject. Dat project heeft de naam 
gekregen “Keukentafel op school”.

Als Stichting Vrede voor Palestina willen we dit 
nieuwe project, dat in september a.s. van start 
gaat, éénmalig financieel ondersteunen, om een 
grotere kans van slagen te stimuleren. We hebben 
van de Gemeente Deventer hiervoor al een subsidie 
ontvangen van € 1.170,-, waarvoor heel hartelijk 
dank, ook namens de school. Verschillende donateurs 
hebben sinds de vorige nieuwsbrief ook al een 
bedrag hiervoor overgemaakt. In totaal staat de teller 
nu op ruim € 2.000,-. We willen ook u, als trouwe 
donateur, hier hartelijk voor bedanken. Het streven is 
om een bedrag van € 5.000,- bijeen te krijgen. 
Doet u allemaal mee?

Project Buitenschoolse opvang: 
“Keukentafel op school”

Israël, begin jaren ’90. De Palestijns-Israëlische Eyad is toegelaten 
tot een prestigieuze kostschool in Jeruzalem. Eenmaal daar blijkt 
hij veel moeite te hebben met de andere taal en cultuur. Ondanks 
deze hindernissen ontstaat er een hechte vriendschap met 
klasgenoot Jonathan en wordt hij verliefd op de Joodse Naomi. 
Om echter als een gelijke in zijn nieuwe leefomgeving te worden 
beschouwd, zal Eyad een groot persoonlijk offer moeten maken. 
Hij staat voor een moeilijke keuze, een kruispunt in zijn leven. 

Regie: Eran Riklis, Israël, 2015, Arabisch, Hebreeuws gesproken, 
Nederlands ondertiteld, 103 minuten

Mathilde Spaapen
Bestuurslid

Aanbevolen film: Dancing Arabs
Dancing Arabs was de openingsfilm van het Jerusalem International Filmfestival in 2014. De film gaat in op de 
huidige complexe relatie tussen Joden en Arabieren in Israël. Het verhaal voor de film is geschreven door Sayed 
Kashua, die ook het boek met dezelfde titel schreef. Kashua baseerde het verhaal op zijn eigen ervaringen.



Postadres  Postbus 658, 7400 AR Deventer 
Telefoon  Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20
   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.


