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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Kind zijn
Onze reis was lang van tevoren gepland, enerzijds
gefinancierd vanuit subsidie van de gemeente Deventer
en anderzijds vanuit privémiddelen. Vier van de vijf
bestuursleden vanuit de Stichting vormden de delegatie
met het doel om beter feeling te krijgen met de regio
in het algemeen, maar ook specifiek met de regio
Bethlehem, waar onze activiteiten vooral gelegen zijn.
De planning van de reis was al vele maanden van tevoren
opgesteld en er waren diverse afspraken gemaakt met
verschillende personen en organisaties. Het voornaamste
doel van eenieder was om van elkaar te leren, naar de ander
te luisteren en samen op zoek te gaan naar nieuwe ideeën
en ervaringen op basis van het verhaal van de ander. Het
doel binnen elke dialoog was om samen te zoeken naar
manieren en ingangen waar samenwerking gewenst en
zelfs mogelijk zou kunnen zijn. Juist in déze tijden van
versnippering en economische crisis!
Bij deze zoektocht hadden we allen in onszelf ook een
eigen zoektocht naar de impact en de effecten van onze
bijdragen aan de jongeren in deze regio. Zouden we door
spel, sport, muziek en dans echt iets positiefs leveren aan
de toekomstige vrede in dat verscheurde land? Zouden
we de vrede voor deze mensen dichterbij brengen? Is het
meetbaar, is het voelbaar? Of zijn we verblind achter onze
idealen en functioneren we op basis van theoretische
aannames als “ Investeren in de jeugd is investeren in de
toekomst”?
In deze reis ging ik op zoek naar antwoorden. En het
antwoord lag er, zelfs direct om de hoek! In een ontmoeting,
met drie jongens, die naast hun huis op straat speelden.
Het was ongeveer drie uur ’s middags, in Hebron en onze
auto stond stil bij een militaire post. We moesten stoppen
en konden niet verder. Een soldaat keek in onze richting en
we zagen dat hij naar ons toe kwam lopen. Tegelijkertijd
kwamen de drie jongens naar ons toe lopen en fluisterden
mij in: “Meneer, hij komt eraan. Niet kijken! Niet kijken!”

Nadat de soldaat voorbij gelopen was ging een van
de jongens snel verder met zijn betoog: “Meneer, dit is
bezetting! Weet je wat bezetting betekent, meneer?”.
Hij was 12. Zijn vrienden waren 11 en 8 jaar oud. Deze jonge
meneer van 12 ging mij uitleggen wat bezetting was.
Hij vertelde over hun eigen huis dat in brand gestoken
was en dat hij samen met zijn familie achter had moeten
laten. Ook vertelde hij over de waterput met drinkwater die
vervuild werd door de bezetters en die niet meer in gebruik
was. Hij vertelde over de fanatieke man die in de Abrahammoskee met zijn automatische geweer vele mensen gedood
had, en… en…. Hij hield niet op. De anderen vulden
met enkele opmerkingen aan, maar de oudste bleef aan
het woord. Hij was en bleef er vol van. Je hoefde geen
psycholoog te zijn om te zien hoe getraumatiseerd deze
jonge vent was. En de andere vrienden van hem die stil
bleven? Het jochie van acht dat voortdurend stil luisterend
keek met zijn mooie grote bruine ogen…..? We luisterden,
stelden tussendoor af en toe vragen en het bleef flitsen in
mijn gedachten.
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Wat zal er van deze jongen(s) worden? Zullen de wapens
worden gepakt? De weg van wraak en tegen-wraak?
Een eindeloze weg die al zoveel jaren bewandeld is, ons
nergens heeft gebracht en niets heeft opgeleverd, behalve
verdriet voor vele mensen aan beide kanten van het
conflict? Waar gaat het heen? Waar houdt het op?
Verderop zien we twee andere kleine kinderen spelen, een
meisje en een jongen, met diezelfde soldaat! Ik zie ze samen
lachen, ze raken zijn wapen aan, rennen weg en hij plaagt
hen verder. Spelen met dezelfde persoon waar je bang van
bent! Het is de tegenstrijdigheid van het bestaan hier; kind
en soldaat zijn in dezelfde straat in een gewone woonwijk.
Even later stappen we uit de auto om wat rond te kunnen
kijken. Mathilde grijpt in haar tas. Ze tovert er een paar
kleurrijke flesjes uit. De drie jongens komen naar haar toe
gelopen. Zij opent een flesje en blaast zeepbubbels de lucht
in. Ze lacht en de jongens lachen met haar mee, maar kijken
ook vragend. Ze willen het ook doen. Mathilde geeft ieder
een flesje en daar gaan ze mee blazen. Zeepbubbels, de ene
bubbel na de ander, het kinderspel van welke zeepbubbel

groter is en welke het vervolgens het langst volhoudt.
Eindelijk zie ik weer de kinderen die ze horen te zijn. Het
wonder van een klein bellenblaasflesje!
Ik roep: “Mathilde, je hebt voor een moment deze drie
jongens hun kind zijn teruggegeven!”. De jongens gaan
door in hun spel. We rijden verder en op de achtergrond
zien we ze doorgaan, ze blijven zeepbellen de lucht in
blazen. Ondanks dat het misschien maar een kort moment
zal zijn, ben ik dankbaar dat ze de bezetting in hun kind zijn
even hebben mogen vergeten….
	
Het kind werd weer geboren door een zeepbubbel. Nu dat de
Kerst nadert wil ik u allen: donateurs, vrienden , steunende
bestuurders, adviesgroep een goede kersttijd wensen en een
voorspoedig nieuwjaar. Moge jullie steun meer kinderen
herboren laten worden in een land waar het kind zijn niet
iedereen even gemakkelijk wordt gemaakt.
Nabil Sahhar
Voorzitter

Op bezoek bij de
Al Mostaqbal School
Op maandag 22 oktober bezoeken we de
Al Mostaqbal School, de school die onze Stichting
sinds twee jaar projectmatig ondersteunt. Nabil is al
eerder op de school geweest, maar voor Lien, Brenda
en mijzelf is het de eerste keer.
We worden heel hartelijk ontvangen door Amal, de
directrice. Ze oogt voor mij als een kleine vriendelijke
vrouw van tussen de 40 en 50 jaar met een pure, heldere
oogopslag. Bij een kopje heerlijke Arabische koffie en
een schaal verrukkelijk uitziende koekjes, probeer ik de
antwoorden te begrijpen, die Amal geeft op de vragen die
Nabil haar in het Arabisch stelt. Hij vertaalt haar antwoorden
voor ons.
De Al Mostaqbal School, gesticht in september 2010 is een
kleine school voor kinderen met fysieke e/o verstandelijke
handicaps en voor kinderen met ernstige leer- en
opvoedingsmoeilijkheden. De school (er zijn nu 5 klassen) is
een onderdeel van Al Khader Charitable Child Care Society
(ACCS), een particuliere organisatie zonder winstoogmerk,
die al in 1997 is geregistreerd.
Ik begin pas te begrijpen hoe het zit, wanneer Amal ons
rondleidt door het fris ruikende eenvoudige gebouw.
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Beneden lopen we binnen
in enkele lokalen van het
‘Day Care Centre’ (gesticht in
1986). Hier zitten kinderen in
rolstoelen en kinderen met
andere, heel duidelijk fysieke
handicaps. Amal kent ieder kind bij naam, aait ze liefdevol
over hun hoofd, terwijl ze iets over hun achtergrond vertelt.
Het ene kind kijkt ons trouwhartig aan, een ander leeft
vooral in haar of zijn eigen wereldje. Ik maak veel foto’s en
laat het kind van wie ik een foto maak, meteen haar of zijn
beeltenis terug zien. Een meisje, spastisch en zittend in
een rolstoel verbiedt me een foto van haar te maken. Amal
vertelt ons dat zij vroeger op een gewone basisschool zat,
maar als gevolg van een ernstig auto ongeluk zo zwaar
gehandicapt is geworden.
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Boven zijn vier klassen van de Al Mostaqbal School. Door
ruimtegebrek is er één klas beneden. Het valt ons op dat in
een van de klassen heel veel kinderen zitten. Amal vertelt
dat er helaas geen geld is voor nog een leerkracht, vandaar
dat de 6de klas ontbreekt.
Mijn blik zoekt Abdallah, de jongen die we begin van dit jaar
financieel gesteund hebben toen hij een oogoperatie moest
ondergaan. (zie Nieuwsbrief april jl.) Het gaat zo goed met
hem, dat hij al een tijdje geleden is overgestapt naar een
‘gewone’ basisschool.
In een klas zijn kinderen bezig een groot schaap met watten
te bekleden ter ere van het Offerfeest van de Moslims
komende vrijdag 26 oktober. Even later zet de juf het mooie
wollen schaap voor de klas.
We verlaten het gebouw en komen op de speelplaats: een
omheinde vierkanten ruimte met op de grond rubberen
tegels. Hier is goed over nagedacht. Als een kind valt, valt
het zacht. Er staat een grote glijbaan en een wip. Er liggen
wat ballen op de grond.
Aan de zijkant van de speelplaats bellen we aan bij een
ander gebouw. We komen bij de ‘Kindergarten’, een
kleuterschool, die in 1978 is ontstaan. Een van de twee
kleuterjuffen leest een verhaal voor over een schaap. Een
twintigtal kinderen zittend op de grond aan haar voeten,
luisteren ademloos toe.
Dan gaan we de Speelotheek binnen. Nu ben ik degene
die ademloos kijkt naar tientallen kleine kinderen, die op
matten op de grond heerlijk zitten te spelen. Sommigen
kijken niet op of om, zo intens verdiept zijn ze in hun eigen
spel, met hamertjes en zaagjes, poppen, kleedjes en wat al

niet meer. Deze ‘Toy Library’,
ontstaan in 2005, bedient heel
veel kinderen, in de leeftijd
van 3 tot 12 jaar. Volgens een
rooster mag iedere groep hier een uur spelen.
Twee vrijwilligers observeren de kinderen. Wanneer
kinderen anders reageren dan anders, rapporteren ze dit
terug aan Amal en de andere leerkrachten.
Deze ruimte vol aantrekkelijk speelgoed voelt voor mij als
een oase. Hier kunnen kinderen in alle rust op hun eigen
manier spelen. Het valt mij op dat een aantal kinderen ook
samen speelt en aan het eind van het uur de leerkracht
helpt met opruimen.
Dit opruimen valt mij ook de volgende ochtend op,
wanneer we bij aanvang van de school op het schoolplein
de kinderen en de leerkrachten zien aankomen. Na de
gebruikelijke rituelen van het samen opzeggen van een
gebed, het doen van gymnastiekoefeningen o.l.v. een van
de kinderen, die de oefeningen voordoet, zie ik dat een van
de juffen wat prullen achter een ton veegt. Meteen daarna
komen twee wat oudere meisjes, die al wat troep in hun
handen hebben en als vanzelfsprekend de prullen achter de
ton meenemen en weggooien, prachtig.
Ook hartverwarmend vind ik de jongen van een
jaar of 12, die liefdevol een meisje in een rolstoel
voortduwt, haar de schooltas in haar schoot legt,
terwijl hij vol verstandhouding tegen haar grijnst.
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Het voelt heel goed om te zien dat deze kwetsbare kinderen omringd
worden door liefdevolle zorg van professioneel hoog opgeleide vrouwen. De
kinderen liggen hen nauw aan het hart, dat zie ik. Wanneer ik van Amal hoor
dat de docenten al vanaf juni geen salaris hebben ontvangen, wordt mijn
respect nog groter. Het schoolgeld, € 500,00 per kind per schooljaar kan door
vele ouders niet worden opgebracht, o.a. vanwege enorme werkeloosheid.
Er is dus heel veel bevlogenheid en innerlijke kracht nodig om de Al-Khader
Charitable Child Care Society draaiende te houden in deze o zo moeilijke tijd.
Ik neem afscheid van hen in de overtuiging dat het alleszins de moeite waard
is om deze organisatie vanuit onze Stichting voluit te steunen.
Mathilde Spaapen
Bestuurslid

Op bezoek bij
Toine van Teeffelen, Nederlander van huis uit, al
tien jaar woonachtig in Palestina, werkzaam bij het
Arab Educational Institute (AEI) en daarbinnen met
hart en ziel betrokken bij het Sumud Story House.
Verhalen zijn belangrijk, vindt Toine, verhalen
drukken de ziel van een volk uit. En verhalen
kunnen de ziel van een volk versterken en mensen
met elkaar verbinden. Voor de Palestijnen is daarbij
het begrip sumud wezenlijk. Sumud betekent
zoveel als onverzettelijkheid, het hoofd overeind
houden, weerbaar blijven, blijven opkomen voor
je rechten, de weg gaan tussen onderworpenheid
en haten in, zingen tegen de wind in. In het Sumud
Story House vertellen mensen elkaar verhalen – het AEI
kent bijvoorbeeld een vijftal vrouwengroepen, een viertal
jongerengroepen, de vrouwengroepen zijn stabieler dan
de jongerengroepen – over wat ze meegemaakt hebben
en hoe ze ermee omgegaan zijn. Ook als mensen elkaar
kennen zijn deze verhalen vaak nieuw voor de anderen.
De verhalen worden in liedjes omgezet. Of ze worden
kort, maar treffend, samengevat en op grote plakkaten
tegen de Muur aan bevestigd. Zodat iedereen kan lezen
wat Palestijnen overkomen is en hoe ze ermee omgegaan
zijn. De plakkaten zijn, in al hun soberheid, een aanklacht
tegen het leed en het onrecht dat Palestijnen aangedaan is.
Tegelijk bieden ze herkenning voor wie het ook overkomen
is en steken ze hen een hart onder de riem. Het AEI zou
de actie graag uitbreiden naar andere plaatsen op de
Westelijke Jordaanoever en wil er 2014 een verhalenfestival
omheen organiseren. Voor € 100,- per plakkaat kunnen
mensen deze actie steunen. Meer hierover vindt u op de
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website van het AEI: www.aeicenter.org.
Tent of Nations, Daoud en Daher Nassar. Even buiten
Bethlehem liggen de huizen en het land van Daoud en
zijn broer Daher Nassar. Hun grootvader heeft in 1916 dit
stuk land gekocht en, in tegenstelling tot vele anderen,
heeft hij er wel eigendomspapieren van. Het terrein wordt
omringd door nederzettingen, die maar al te graag het land
van de Nassars erbij willen hebben om de Joodse ring om
Jeruzalem heen te kunnen sluiten. Sinds 1991 hebben ze het
land al vier keer opgeëist, tot nu toe tevergeefs. Tot drie keer
toe werden de broers Nassar door het Hooggerechtshof
in het gelijk gesteld, de vierde zaak loopt nog. Het kost de
broers handenvol geld. Waar het legaal niet lukt proberen
de kolonisten hen het leven anderszins onmogelijk te
maken: levensgrote stenen versperren de toegang tot het
land, hun olijfbomen werden vernietigd. Maar de Nassars
weigeren weg te trekken, ze weigeren geweld te gebruiken,
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ze weigeren te berusten. We refuse to be enemies, staat er op de stenen voor het hek aan
de ingang. Wat ze wel doen? Ze ontvangen vele groepen op het terrein – tegelijk met ons
kwam er bijvoorbeeld nog een groep uit Nederland op bezoek – en sporen hen aan te
werken aan vrede, ze organiseren creatieve vakantiekampen voor kinderen, ze planten
met bezoekers olijfbomen, de vrouw van Daoud geeft computer- en alfabetiseringslessen
aan Palestijnse vrouwen in het nabijgelegen dorp, ze willen al doende laten zien wat de
mogelijkheden zijn van zonne-energie. Pogingen om ook Israëlische kinderen te betrekken
bij de vakantiekampen faalden: deze kregen geen toestemming. Daoud zet uitgebreid
uiteen welke bedreigingen ze ondervonden hebben en wat hun reactie erop is. Het is
duidelijk dat hij dit verhaal al heel vaak heeft verteld. Daher leidt ons rond,
wijst op vruchten en bloemen en laat ons de grotruimte van de voorouders
zien. Als Mathilde daar Dona Nobis Pacem zingt, geniet hij zichtbaar. We
zijn onder de indruk van de opstelling en de onverzettelijkheid van de
Nassars. Het is hen gelukt om van slachtoffers, de makers te worden van de
dialoog en ze stellen hun grond daarvoor van harte ter beschikking.
Voor meer informatie zie ook: www.tentofnations.org .
Lien Willems
Bestuurslid

En andere reisindrukken…
Over de taxi en de bus
Na het inchecken in ons guesthouse in Bethlehem op de
Westbank gaan we op pad. De bewaker van het complex
wijst ons de weg. Na een kwartier komt de bus. Als ik
zeg dat we naar Jeruzalem willen, blijkt dat we met de
tegenovergestelde bus moeten, maar dat kan niet bij die
halte. De buschauffeur is zo aardig ons mee te nemen naar
de volgende halte. Daar duurt het wachten lang. Bordjes
ontbreken, de zon brandt op ons hoofd. We besluiten met
een taxi te gaan. Iedere taxi die onderweg naar je toetert,
geeft daarmee aan dat ie vrij is. We houden er een aan.
We kunnen wel met de taxi mee, maar verder dan het
checkpoint mag de chauffeur helaas niet. Vandaar moeten
we dan weer overstappen in de bus die wel door het
checkpoint mag. Vooruit dan maar. Twee bochten verder
komen we ineens
de bus tegen. De
taxichauffeur beduidt
de bus te stoppen
en we stappen over.
Zonder een shekel
te betalen. Wat een
vriendelijkheid.

Over de vrouw en de
geestelijkheid
Aan het eind van een weg,
tegen de woestijn aan, vinden
we een onvoorstelbaar mooi
klooster, Mar Saba, deels
uitgehakt in de bergen, deels
onzichtbaar in het ravijn. Er
wonen nog 20 Grieks-orthodoxe
monniken. Wij vrouwen mogen
niet naar binnen. Het is mij niet
duidelijk waarom niet. Op een
gegeven moment komen 2 monniken naar buiten. Er is
een groep Roemeense vrouwen waarvan enkele naar de
monniken toelopen en zich door hen aan het hart laten
drukken. Waarom mag dat wel? Een van de monniken lijkt
mij verlangend aan te kijken. Ik doe een stap achteruit, hoef
niet zo nodig een knuffel van die man.
Over de geestelijkheid en de vrouw
We lopen naar de ingang van het klooster waar een monnik
staat om geschreven misintenties van de groep Roemeense
vrouwen te ontvangen. Die misintenties gaan vergezeld van
het nodige papiergeld. In een paar minuten tijd ontvangt
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hij een groot aantal
bankbiljetten die met
de volleerdheid van een
goochelaar in zijn zak verdwijnen. In ruil krijgen de vrouwen
een bidprentje. Hij geeft ook een soort strootjes weg
die bedoeld zijn voor vrouwen die niet zwanger kunnen
worden. Er is een run op die dingen, vooral de oudere
vrouwen verdringen zich om er een te krijgen. Dat zelfs
Nabil wordt voorzien geeft ons toch wel te denken…
Over monumentale huizen en lege krotten
Rijdend door Haifa zien we talloze grote huizen die er
verlaten bij liggen. Te zien is nog de prachtige monumentale
bouw, met zuilen, erkers, balkonnetjes, ronde bogen boven
de ramen, inscripties boven de deuren. De ramen zijn kapot,
de luiken hangen naar één kant, de deuren zijn verzakt. Dit
zijn de huizen die vele Palestijnen in 1948 op hun vlucht
moesten achterlaten. De Israëliërs doen er niets aan, ze laten
bewust dit verval toe: de ontkenning van een volk dat eens
hier thuis was. Het schrijnt, het doet pijn, bij ons alle vier.
Over vroeg opstaan en lang wachten
Het is de dag van het Offerfeest voor de Moslims. Ook voor
de Joden is het een feestdag, zij herdenken de sterfdag
van Rachel. Wij hebben besloten om vandaag lopend
door het checkpoint Bethlehem te gaan om te ervaren
wat duizenden mensen iedere dag ervaren. Vanwege het
Offerfeest is er niemand en kunnen we zo door. Lange
ijzeren hekken met draaipoortjes, overal camera’s, borden
met instructies, een transportband voor de controle van de
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bagage, bewakers en een toilet want het wachten duurt
normaliter lang. Het is een bizarre ervaring.
Een Palestijnse taxichauffeur vertelt ons dat iedere dag
zo’n 3.000 arbeiders al vanaf 02.00 uur ’s nachts naar het
checkpoint komen. Mensen komen vroeg want als je te
laat bent, vertrekt de bus en blijf je die dag zonder werk.
Ze moeten daar meer dan 3 uur wachten totdat het hek
om 05.30 uur opengaat. Dan gaan ze één voor één naar
binnen. De vingerafdruk wordt gecheckt, evenals het
identiteitsbewijs en het toegangsbewijs. Als ze munten bij
zich dragen, piept de machine en worden ze gefouilleerd.
Het duurt 3 uur in totaal voordat ze door het checkpoint
zijn. Het toegangsbewijs om naar de andere kant te gaan,
krijg je niet zomaar: alleen als je ouder dan 18 en getrouwd
bent, kinderen hebt en een blanco strafblad bij de
Israëlische regering. Als iemand uit je familie één dag in de
gevangenis heeft gezeten, dan kom je al op de zwarte lijst.
Om het toegangsbewijs te houden moet je er iedere maand
voor betalen.
Wij zijn er snel doorheen, moeten wel onze bagage door
de scan doen, maar mogen dan vlot doorlopen. Eenmaal
aan de andere mogen we echter niet meer terug. Uit
veiligheidsoverwegingen zegt de soldaat. Hoezo, er is
geen mens. Hoe nu verder? Het is heet. We lopen een eind
en komen op de weg naar Beit Jala. Op de bushalte staan
alleen Israëlische busnummers. Ik weet zeker dat we hier in
de bus voorbijgekomen zijn. We vragen het een Palestijn. Ja
hoor, de Palestijnse bus 21 naar Bethlehem stopt hier ook,
maar wordt ontkend op het bordje, zoals zoveel ontkend
wordt.
Over gevangen zijn en vrij komen
Een man bij het checkpoint vertelt ons dat hij een jaar in de
Israëlische gevangenis heeft gezeten. “Toen ze begonnen
met de bouw van de muur hebben ze een groot stuk land
van mij afgenomen. De soldaat zei dat het land voortaan
van de regering was. Ik werd kwaad en raakte de soldaat
met een steen waarop ik naar de gevangenis ben gestuurd.
Daar zat ik anderhalve maand onder de grond in een kleine
ruimte, donker, koud zonder dekens. Iedere dag bracht ik
6 uur op een stoel door. Ik kreeg vijf minuten per dag om
naar de wc te gaan en te eten. Het eten bestond uit
gekookte eieren, een klein brood en 2 liter water
om te drinken en om het toilet door te spoelen. Te
weinig eten maar genoeg om in leven te blijven.
Na anderhalve maand ben ik naar een grotere
gevangenis gestuurd waar het beter was. Daar heb
ik nog ’n jaar gezeten. Na mijn vrijlating was ik alles
kwijt, mijn land, mijn studie, mijn leven. Ik zet nu
koffie en thee voor de arbeiders die iedere dag uren
moeten wachten bij het checkpoint.”
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Over de schoonheid en de vijandelijkheden
Rijdend door de Westbank besluiten we op de doorgaande weg af te slaan meer
het binnenland in. Het is rustig, we zien heuvelachtige bergen met her en der
een verdord struikje. Eindeloze roodgele zandvlaktes en rotspartijen. Een kudde
geiten steekt over. De herdersjongen die de kudde op zijn ezel begeleidt, is nog
geen 15 jaar oud. Regelmatig zien we Bedoeïenen
tentenkampen die met hun beesten ergens
neergestreken zijn. Het oogt zo vredig maar het
blijkt een illusie: tussen twee Bedoeïenkampen
ligt vaak een ander tentenkamp. Daar zien we
grote groepen jonge Israëlische mensen, die
klaargestoomd worden als militair, als toekomstig
handhaver van de bezetting…
Brenda Reinders
Bestuurslid

Een strijdlustige Dries van Agt was
op 14 november jl. te gast op Saxion
Hogeschool in Deventer. (organisatie:
Studium Generale i.s.m. Stichting
Vrede voor Palestina). “We zullen het
laten knetteren”, beloofde hij. Dat was
niet te veel gezegd. Zorgvuldig en
bloemrijk formulerend zette hij zijn
standpunten uiteen over “de delicate,
intens controversiële” situatie in
Israel-Palestina.
Dhr. Van Agt schetste drie grote knelpunten voor vrede als
gevolg van de politiek van Israel:
• Dat is allereerst het vluchtelingenprobleem: Palestijnen
zijn tijdens en na de Nakba (catastrofe) van 1948 massaal
van hun grond verdreven en dit gebeurde opnieuw
tijdens en na de Zesdaagse Oorlog van 1967.
• Dan is er het probleem van de kolonisatie van de
Westelijke Jordaanoever: al vanaf 1967 bouwt Israel
nederzettingen op de Westbank, momenteel wonen er
zo’n 500.000 kolonisten.
• Tot slot is er de Muur: die wordt gebouwd vanaf 2003,
80% ervan staat op grond van de Westelijke Jordaanoever.
In de Bezette Palestijnse Gebieden is het knelpunt voor
vrede, dat de Palestijnen niet een eenheid vormen, dat
Hamas de macht in Gaza naar zich toe getrokken heeft en
dat Hamas Israel niet erkent. Als minister van Buitenlandse
Zaken in 1982 was dhr. Van Agt “zoals bijna iedereen” proIsrael. De slachtpartij in de vluchtelingenkampen Sabra

en Shatila “waar Israel onmiskenbaar medeplichtig aan
was” bracht een eerste deuk in deze solide voorkeur.
Toen hij in 1989 direct van de Amerikaanse rector van de
universiteit van Bethlehem vernam welke vernederingen
Palestijnse studenten bij de Israëlische checkpoints
moesten ondergaan, vielen hem de schellen van de
ogen. Als een uitgehongerde begon hij boeken over de
problematiek te verslinden. Het leidde tot de oprichting
van The Rights Forum, het leidde tot zijn boek Een
schreeuw om recht – De tragedie van het Palestijnse volk
(Amsterdam 2009). Het boek is een van de pogingen
van Dries van Agt om de eenzijdige berichtgeving over
Israel-Palestina recht te trekken. Want, in de woorden van
Joris Luyendijk “The Palestinians are not only outgunned,
but also outmessaged.” (De Palestijnen zijn niet alleen
weggevaagd door het geweer, maar ook door de media.).
De laatste jaren is er gelukkig wel een verschuiving
merkbaar in de publieke opinie.
De voorzitter van de Stichting
Vrede voor Palestina, Nabil
Sahhar, bedankte dhr. Van Agt
oprecht voor zijn inzet en zijn
krachtige woorden. Vanuit de
Palestijnen kon hij zeggen
dat ondanks alles wat hen
aangedaan is, de Palestijnen
geen haat voelen naar hun
bezetter, ook al staan ze in hun
recht. Dhr. Van Agt luisterde
instemmend.
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Aanbevolen
Op 19 november jl. vertoonde de VPRO in haar
programma Tegenlicht de IDFA-documentaire Kolonisten
van Hebron. De documentaire, die eigenlijk Soldier on
the Roof heet, is gemaakt door de Israëlisch-Nederlandse
filmmaakster Esther Hertog en ze kreeg daarvoor op
IDFA 2012 zowel de prijs voor veelbelovende debutant
als de prijs van de beste Nederlandse documentaire.
In Hebron, een Palestijnse stad met 120.000 inwoners,
wonen 800 Joodse kolonisten. Esther Hertog ging
in een caravan wonen midden op straat tussen die
Joodse kolonisten. Van binnenuit portretteert ze hen
vervolgens: hun gehechtheid aan een Joods leven,
de vanzelfsprekendheid waarmee ze menen recht te
hebben op Hebron - hun land immers vanuit de Thora,

het fanatisme waarmee de soldaten die hen moeten
beschermen worden opgeroepen om nog meer
terroristen te doden, de opvoeding van de kinderen
tot het haten van Palestijnen. Je ziet kleine Joodse
jongens, die stenen gooien tegen de gesloten luiken
van Palestijnse huizen, die de soldaten aansporen om
passerende Palestijnen te fouilleren. De soldaten klagen
erover dat ze constant tussenbeide moeten komen.
De documentaire geeft een indringend beeld van de
dagelijkse opvoeding tot discriminatie en geweld van de
kinderen van de Joodse minderheid in Hebron. Dat maakt
geweld en racisme in denken en doen vanzelfsprekend,
alledaags, gewoon.
Te zien o.a. via www.uitzendinggemist.nl

Deventer Open
In de Deventer Schouwburg vond op 4
november jl. een zinderende manifestatie
plaats. Een 25-tal organisaties uit
Deventer e.o., die op een of andere
manier bezig zijn met internationale
samenwerking, presenteerden zich.
Met kunstnijverheidsproducten, videobeelden,
geluidsfragmenten, kleding, hapjes en drankjes gaven ze
de – talrijke! - bezoekers een indruk van ‘hun’ land en hun
activiteiten. Wij waren, als Stichting Vrede voor Palestina,
natuurlijk ook vertegenwoordigd. We waren blij een indruk
te kunnen geven van het dagelijks leven in Palestina, van
ons recente bezoek aan het land en van het project dat
we steunen, de Al Mostaqbalschool in Bethlehem. De
manifestatie werd geopend door burgemeester Heidema
en tegen het einde leidde hij ook, als een volleerde
veilingmeester, de veiling in van een aantal producten
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die ter beschikking waren gesteld. De manifestatie begon
met een modeshow, die eerst als een lint door Deventer
getrokken was naar de Schouwburg toe. Een modeshow
met kleding uit de landen waar men zich voor inzette en
uit eigen land. Later werd deze show op het podium nog
eens herhaald. Voeg daarbij nog een debat met scholieren
die een project in Oeganda hadden bezocht, de grote
belangstelling van het publiek voor het werk van ook onze
organisatie – met zijn vieren zijn we bijna continue met
mensen in gesprek geweest – en het bruisende optreden
van de band Arifa tot slot, dan kunnen we alleen maar
met voldoening terugkijken op een alleszins geslaagde
presentatie, een geslaagde manifestatie.

Nieuwsbrief December 2012
Geachte donateur en belangstellende,
Het jaar 2012 zit er bijna op. Dit jaar is geen uitzondering geweest wat betreft het effect van de economische crisis op de
inkomsten van de stichting. Zoals iedereen, merken wij, dat de crisis van invloed is op de inkomsten van onze stichting.
Ondanks dit feit hebben wij veel kunnen doen voor de kinderen van Al Mostaqbal school.
In het onderstaande overzicht treft u de financiën aan van de stichting gedurende 2012.

Mutatie
Donaties

Subtotaal donaties
Verkoop producten
Totale inkomsten
Kosten

Broncategorie		
Bedrag (in euro’s)
Particulieren		5800
Kerken		
161
Organisaties		
290
Subsidie Gemeente Deventer		
2.340
		
8.591
		
58
		
8.649
360
107
1.152

Totale kosten

Algemene kosten		
Bankkosten (t.b.v. projecten)		
Nieuwsbrief incl. porti		
Ontwikkeling website
1.700
Af: subsidie gemeente Deventer
1.170
Kosten website 		
Reis- en verblijfkosten Palestina
4.197
Af: subsidie gemeente Deventer
1.170
Af: privé bijdrage
2.713
Kosten t.l.v. Stichting (ter plaatse besteed aan de projecten)
		

Uitgaven Projecten

Projecten Al Mostaqbal		

7.000

530

314
2.463

Naast de projecten die wij als stichting hebben
ondersteund, is onze nieuwe website in oktober online
gegaan. Wij geloven dat we met behulp van de website
en het gebruikmaken van de sociale media meerdere
groepen in Nederland zullen gaan bereiken. We hopen
dat deze investering een gunstig effect mag hebben op
de inkomsten van de stichting de komende jaren. We
beraden ons nog ten aanzien van de hoge kosten van de
Nieuwsbrief.

• H
 et educatieve Zomerkamp 2013 ter bevordering van de
integratie van kinderen met handicaps in de samenleving.

In 2012 heeft de stichting de volgende projecten op Al
Mostaqbal school ondersteund:
• Het educatieve zomerkamp 2012
• Oogoperatie Abdallah
• Vervanging van een deel van het schoolmeubilair

Ik sluit af met woorden die mijn moeder altijd tegen mij
zegt: “Wat je weggeeft vanuit je warme hart, krijg je zeker
terug. Al is het een glimlach van een arm kind.”

Wij gaan zeker door met ons werk. Ook in 2013 heeft de
school grote behoefte aan ondersteuning:
• Onderhoud van de computers of opleiding daartoe.
• Het vervangen van het overige schoolmeubilair.

Wij blijven rekenen op uw betrokkenheid, uw warme hart,
uw bijdrage en uw liefde voor de kinderen in Al Khader en
omgeving. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u
persoonlijk te bedanken voor uw bijdragen in 2012.
Tevens wil ik de Gemeente Deventer van harte bedanken
voor de verschillende subsidies.

Van harte wens ik u, namens het hele bestuur, een vredevol
2013 toe en fijne feestdagen.
Khaled Sa’ad
Penningmeester
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Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening 60.37.797 en blijven
aftrekbaar voor de belasting;
onze Stichting is ANBI-erkend.

Postadres		 Postbus 658, 7400 AR Deventer
Telefoon		 Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20
			 Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38 of (0546) 67 32 95
Bankrekening		 60.37.797 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!

