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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Het kind
in het kind
“Meneer, komen we in de krant?”. Die vraag werd
mij meerdere keren gesteld toen ik, omringd
door vele enthousiaste jongens en meisjes die
op de foto wilden, portretten van hen maakte.
Ik had nog geen antwoord gegeven toen ik
al een jongen hoorde roepen: “Het is voor de
krant. Het is voor de Nederlandse krant”.
Hun vraag was omgetoverd tot een
zelfverzonnen antwoord! Het was blijkbaar
hun innerlijke wens om beroemd te zijn.
Hun zoektocht naar identiteit, vol met dromen
over een toekomst als beroemdheden.
Dit was op de ochtend van 10 oktober, enkele uren vóór de
grote presentatie van hun werk op het podium. Vijf weken
lang van hard werken, van oefenen van tekst, muziek en
dans kwamen samen op de dag waarop zij hun talenten
zouden presenteren aan een groot publiek, niet in het
minst hun ouders en familieleden. Dit alles vond plaats
onder begeleiding van drama- en muziekdocente, Rian
Evers, vol passie en professionaliteit, in samenwerking met
het docentencorps. Het eindresultaat was een prachtige
opvoering die in het teken stond van dat elke mens uniek is.
Hij kreeg de naam “Ana Moumayaz” mee, “Ik ben bijzonder”.
De dag ervoor, 9 oktober jl., was ingepland voor de try-out/
voorvertoning met een publiek dat bestond uit leerlingen
van buurtscholen. Minuten vóór het begin waren Israëlische
militairen begonnen met een aanval op een van deze
scholen en twee andere scholen rondom het stadion.
Twee traangasgranaten vielen op het speelplein van de
school. Door de open ramen van de zaal kwam veel rook
binnen. Er was paniek. Schreeuwende en huilende kinderen,
bij docenten en bestuursleden liepen de tranen over de
wangen. Het betekende het einde van de presentatie en

de leerlingen werden snel naar huis begeleid. Het was al
met al een hectische dag die ons niet in de kouwe kleren is
gaan zitten.
Aan het eind van de dag toen de rust was weergekeerd,
zag ik een jongen van ongeveer negen spelend op zijn fiets.
Ik vroeg hem wat er gebeurd was die ochtend. Hij stopte
met fietsen, kwam dichter bij me en zei op ernstige toon:
“Meneer! Ze willen ons niet laten leren!”. En hij ging verder
met spelen op zijn fiets. Dit was het cadeautje voor mij na
deze hectische dag. Als deze jonge man van 9 beseft dat de
bezetting hem niet wil laten leren, dan zal hij leren ondanks
of misschien wel dankzij de bezetting. Zo zijn deze jongens
blootgesteld aan de willekeur van een militair regime.
Onze Stichting probeert en zal blijven proberen hen te
beschermen tegen hun eigen omgeving opdat ze in zichzelf
de waardigheid vinden die zij verdienen.
Terug in Nederland, was ik te gast bij de Odd Fellows in
Deventer en bij de PKN kerk in Ommen. Het was me een eer
om deze mensen met me mee op reis te nemen, vanuit mijn
geboorteplaats Jeruzalem, via Athene en York (in Engeland)
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naar Nederland waar ik nu al 27 jaar woon. Zwervend, op
zoek naar mijn gestolen identiteit, op zoek naar erkenning,
ben ik uiteindelijk een wereldburger geworden die verder
kijkt dan beperkt nationalisme en die streeft naar een betere
wereld voor allen en zeker ook voor zowel Palestijnse als
Israëlische kinderen. Hoe zou het anders kunnen?
Als je buurman ongelukkig is, zul je nooit het innerlijke
geluk kunnen hebben en zal er geen vrede zijn. Dat weten
de Palestijnen en dat weten de Israëliërs maar al te goed.

zijn die laatste tranen die ons moed geven, die onze ogen
opschonen om de schoonheid van de kinderen en het werk
wat we doen beter te kunnen zien.

Tranen op woensdag 9 oktober jl., veroorzaakt door
Israëlisch traangas, gevolgd door tranen van vreugde en
geluk de dag erna tijdens de podiumpresentatie. Toch, het

Nabil Sahhar
Voorzitter

Namens onze Stichting, namens alle bestuursleden, wil ik
jullie allen een goed Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
wensen. Dat er Vrede mag komen in het land van vrede.
Wij kunnen hier allen onze bijdrage aan leveren.

Ik ben speciaal
Van 9 september jl tot 10 oktober was Rian Evers, docent drama en deskundig in muziektheater, werkzaam op de
Al Mostaqbalschool in Al Khader, Bethlehem. Rian was er vanuit onze Stichting Vrede voor Palestina en zette er een project
op met alle kinderen van de school. Gedurende vijf weken werkte ze intensief met de verschillende klassen meerdere keren per
week. Op 10 oktober konden we met zeer velen het klinkende resultaat van hun werk bekijken. De zaal van de school was op
die dag afgeladen vol: met ouders en verdere familie, met kinderen van buurtscholen, bestuursleden van de Stichting waar de
Al Mostaqbal bij hoort, zelfs de burgemeester van Al Khader was aanwezig. En de kinderen waren in optima forma.
Hieronder treft u drie bijdragen aan die terugblikken op dit project en op het proces dat erdoor op gang kwam. Van de hand
van Rian Evers zelf, van Amal Emaya, de directeur van Al Mostaqbal en van Lien Willems, een van de bestuursleden van de
Stichting Vrede voor Palestina.

Met een duidelijk doel voor ogen kwam ik aan in Bethlehem, maar dit doel had gelukkig ook nog de abstracte
vorm van “een voorstelling maken met de hele school” . Hoe die voorstelling eruit moest komen te zien, waar hij
over moest gaan en wat de verschillende klassen precies zouden gaan doen moest allemaal nog bepaald worden;
dat hing ook af van de kinderen. Eerst maar eens kennismaken met de klassen en hen kennis laten maken met
mij en mijn lessen. Leuke, makkelijke introductie-spelletjes en oefeningen op het gebied van theater. En de les
daarop, een introductie op de makkelijk aan te leren muziekinstrumentjes.
Ik verkeek me meteen. Op de grote overenthousiaste groepen, op mijn (nog) falend taalniveau, op de handvol
onhandelbare jongens die werkelijk nergens zin in hadden en vooral ook op mijn tijdgebrek. Na de eerste week had ik
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nog maar krap 4 weken over. Tijd om een plan te maken.
Tijd om (nu al!) knopen door te hakken. Tijd om bij Amal (de
directrice) om extra tijd te vragen met alle groepen; anders
ging het me sowieso niet lukken; deze tijd kreeg ik. Het was
zaak om realistisch te zijn en af te stappen van het ideale
plaatje van één school die samen, ieder klas zijn deel, één
verhaal ging vertellen. Groep 1 verzoop sowieso in de grote
stoel loze, galmende hal; groep 3 leek ook beter af te zijn in
het klaslokaal. Dus: theater, dat ging ik maken met de negen
leerlingen van groep 5 (10-11 jaar); groep 4 zette ik aan het
dansen; met groep 3 werkte ik aan muziek en groep 1 en 2
zou ik laten zingen en dansen en knutselen. Het plan gaf mij
rust, al was het maar voor even.
De tijd vloog ongenadig hard voorbij en na nog eens
anderhalve week liep ik grandioos achter op schema.
Groep vijf kende toen ongeveer een derde van het
toneelstukje dat ik met ze zou maken half, groep 4 kon
circa 24 maten muziek ongeveer gelijktijdig dansen, en
groep 3 had veel lol met de instrumenten maar het klonk
nog nergens naar. Moest ik mijn doel wellicht loslaten en
me enkel richten op de lol van het spelen en het dansen en
het samenwerken? Ik overwoog het serieus en was pas een
paar dagen voor de speciale dag heel erg blij dat ik dat niet
gedaan had.
Gestaag ploeterden de kinderen en ik door aan de
verschillende stukjes. Soms maakten we in één les een
enorme sprong voorwaarts, soms verloor ik een hele les aan
het pogen controle te houden, concentratie te creëren of
terug te halen wat we de les daarvoor gedaan hadden. Het
bleef onmogelijk om in te schatten of het nu wel of niet iets
zou gaan worden; het dubbeltje lag de hele tijd op zijn kant.
Een week voorafgaande aan de bijzondere dag gingen
de uitnodigingen voor “Ana Moumayaz” (Ik ben speciaal)
de deur uit. De dagen daarop klampten kinderen mij
enthousiast aan om te vertellen dat hun moeder en
broertje, of tante, of oma ook zouden komen. De school
begon voorzichtig al wat te bruisen. De verandering was
subtiel, maar onmiskenbaar en aangenaam. Vanaf daar

tot aan de grote dag ging het snel, en smooth, en met z’n
allen de schouders eronder. De school, haar fantastische
directrice en gedreven staf, de schoonmakers en klussers,
de vanuit Nederland overgevlogen bestuursleden, in één
dag tijd toverden we de witte, kale, galmende hal om tot
een grote theaterzaal. Inclusief sfeer, inclusief lichten en
versieringen: we waren er klaar voor.
De dag van “Ik ben speciaal” was op veel meer fronten
speciaal dan ik had kunnen voorspellen…
Rian Evers
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Natuurlijk waren we benieuwd naar de uitvoering. Razend benieuwd zelfs. We hadden er speciaal een vlucht naar
Palestina voor geboekt. We zouden enkele dagen voor de uitvoering aankomen in Al Khader zodat we ook nog een
handje konden helpen met de laatste voorbereidingen, want de tijd was kort geweest. In ruim vijf weken had Rian
Evers namens onze Stichting Vrede voor Palestina een muziektheaterproject opgezet met alle kinderen van de
Al Mostaqbalschool. Weken achtereen had ze met elke klas eerst drie kwartier per week, maar al snel langer en vaker
gewerkt. We hadden het van zo dichtbij mogelijk gevolgd en onze voorzitter had regelmatig contact gehad zowel
met Rian als met Amal, de directrice van de school.
We geloofden in de mogelijkheden van een dergelijk
project: muziek en theater zouden verbindend werken,
onvermoede talenten van kinderen zouden naar voren
komen, ouders zouden trots kunnen zijn op hun kinderen
en kinderen trots op zichzelf. Op een andere manier dan
voorheen zouden we werken aan vrede in de harten van de
kinderen, onze manier om te werken aan vrede in Palestina.
Soms hadden we getwijfeld of het haalbaar was.
Bijvoorbeeld toen een onderwijzeres op een school voor
moeilijk lerende kinderen hier in Nederland vertelde
hoeveel geduld ze op moest brengen om haar kinderen
iets bij te brengen en op hoeveel manieren ze het wel niet
probeerde. En dan moest Rian dit in vijf weken voor elkaar
krijgen en op de Al Mostaqbal zaten ook nog eens een heel
aantal moeilijk opvoedbare kinderen.
De verslagen van Rian klonken aanvankelijk ook niet
optimistisch. Het aantal weken was te beperkt, de tijd per
klas per week te kort. Maar gaandeweg leek ze er greep
op te krijgen. De tijd per klas per week werd uitgebreid, ze
vroeg en kreeg alle medewerking van de leerkrachten, elke
klas kreeg een bepaald accent, zaken kwamen op een rij te
staan, de vaart kwam erin. Met een gerust hart reisden we af
naar Palestina.
Donderdag 10 oktober zou de uitvoering plaats vinden.
Maandag 7 oktober hadden we een gesprek met de
directrice, mevrouw Amal Emaya, om de afgelopen weken
te evalueren en de laatste voorbereidingen te treffen
voor woensdag en donderdag. Amal toonde zich (weer)
een goede waarnemer en deskundige pedagoog: ze had
gezien hoeveel baat de kinderen hadden gehad bij de
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aanpak van Rian en vooral bij het proces dat ze op gang
gebracht had. Ze hadden eerder een uitvoering gehad van
de hele school, maar nu was het proces dat eraan vooraf
gegaan was, anders geweest. En juist dat proces had ervoor
gezorgd, dat kinderen zich beter gingen concentreren,
dat ze beter samenwerkten en dat het goed was voor hun
ontwikkeling in het algemeen. Een jongen die zelfs zij met al
hun geduld bijna van school hadden moeten sturen omdat
hij nauwelijks te handhaven was, was in de lessen van Rian
iemand geworden die goed oplette en meedeed en die
anderen zei dat ze mee moesten doen. Amal had het er al
met de docenten over gehad en vroeg het nu expliciet: zou
ze via onze Stichting de mogelijkheid kunnen krijgen om
de docenten een week lang te trainen om toneel en muziek
beter in hun lessen te kunnen integreren? Onze reis kon niet
meer stuk.

Zelfs niet toen op woensdag een passerende Israëlische
patrouille enkele traangasgranaten op het schoolplein
gooide. Zomaar.
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De tranen liepen ons over de wangen, de kinderen – net allemaal bijeen in de grote zaal voor de try-out/voorvertoning
voor kinderen van andere scholen – waren ontredderd. De leerkrachten bleven voorbeeldig kalm. De bijeenkomst werd
afgelast. Met repen keukenpapier voor neus en mond gingen de kinderen voortijdig naar huis.
Even hadden we last van de opwelling dat onze pogingen om vrede te bevorderen in Palestina nooit op zouden kunnen
tegen dergelijk willekeurig geweld. We hebben het maar van ons afgezet. We blijven hopen dat onze aanpak werkt.
De echte uitvoering was een succes: brede opkomst, trotse ouders,
tevreden docenten, blije kinderen.
Wordt vervolgd!
Lien Willems
Bestuurslid

Ik ben Amal Emaya en ik werk bij Charitable Child Care
Society in Al Khader. Ik ben de directeur van de Al
Mostaqbalschool voor kinderen met leerproblemen,
opgericht in 2010, en van het Al Khader Centrum voor
kinderen met gedragsproblemen, opgericht in 1986.
We waren blij in 2011 kennis te maken met de Stichting
Vrede voor Palestina, die nu een van onze belangrijkste
steunpilaren is. Deze Stichting betekent veel voor onze
Stichting en voor al onze werknemers.
In oktober 2013 ontvingen we Rian Evers, docent drama,
naar een idee van de voorzitter van de Stichting Vrede
voor Palestina, de heer Nabil Sahhar. Aanvankelijk zag ik dit
project als een nieuw en andersoortig idee dat onze school
nog eens extra in het zonnetje zou kunnen zetten en als
een nieuwe ervaring waar de leerlingen wel baat bij zouden
kunnen hebben.

Maar door een paar keer bij de lessen van Rian aanwezig
te zijn ontdekte ik dat onze leerlingen deze manier van
werken hard nodig hebben. Dat had ik me tot dan toe niet
gerealiseerd. Zorgvuldig waarnemen, instructies opvolgen,
jezelf op verschillende manieren uitdrukken en daarbij
het zelfvertrouwen van kinderen laten groeien, het zijn
allemaal basiselementen die de capaciteiten van leerlingen
tot ontwikkeling brengen, vooral van die leerlingen die
leermoeilijkheden hebben.
Het project heeft ongetwijfeld verschillende positieve
effecten gehad. Het creëerde de mogelijkheid voor elk kind
van de school om mee te doen en een bepaalde rol op zich
te nemen, ongeacht hoe groot die rol was. Het vergrootte
het zelfvertrouwen van ook de verlegen kinderen en van
de kinderen met weinig zelfrespect: uiteindelijk stonden
ze daar toch maar op het toneel en dansten, zongen of
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voerden een toneelstuk op voor een geweldig groot
publiek. Daarnaast opende het project voor mij een nieuw
perspectief waar ik naar op zoek was zonder dat ik wist dat
ik dit middels drama zou kunnen bereiken.

Vrede voor Palestina ondersteunen. Ook zij doen hun best
om verandering te brengen in het leven van een kwetsbaar
kind.
Met hoogachting en oprechte waardering.

Ook iets positiefs was de reactie van de ouders: ze gingen
op de zaak in met een aandacht die me verbaasde.
Ze waren opgetogen over de uitvoering van hun kinderen.
Het aantal moeders dat het feest bijwoonde was veel groter
dan het aantal dat doorgaans naar de ouderbijeenkomsten
komt. Bij elk nieuw werk doen zich talrijke moeilijkheden
voor in het uitvoeren ervan: moeilijkheden om om te gaan
met de leerlingen, hun acceptatie van de nieuwe taak, de
moeilijkheid van het communiceren... etc. Ik denk dat er nog
meer punten zijn en dat Rian hier meer over kan vertellen.
Zij maakte ze dagelijks mee.

Amal Emaya
Directeur

Nu we deze ervaring hebben opgedaan kijk ik uit naar
de tijd dat we drama kunnen toepassen in het hele
onderwijsproces. Dit zal de ontwikkeling van de leerlingen
ondersteunen en een verdere groei mogelijk maken.
Ik hoop dat we dit met uw steun kunnen waarmaken.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn oprechte dank
en waardering over te brengen aan allen die de Stichting

Aanbevolen film: The Iron Wall
‘De zionistische kolonisatie moet óf stoppen óf zich niets aantrekken van de inheemse bevolking’.
‘Dan moet ze beschermd worden door een macht die onafhankelijk is van de inheemse bevolking, achter een ijzeren muur,
die de bevolking niet kan doorbreken’.
Met deze uitspraak (in november 1923) van Vladimir
Jabotinsky, vader van ‘Zionist Right’, opent de film ‘the
Iron Wall’, de IJzeren Muur.
Deze indrukwekkende documentaire uit 2006 geeft een
zeer duidelijk en inzichtelijk beeld van de geschiedenis
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van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza
vanaf 1967 en ook van de bouw van de muur en de impact
daarvan op het leven van Palestijnen.
Door de bouw van steeds meer nederzettingen, ruim 144
(in 2006), vaak op vruchtbare heuvels gebouwd; nieuwe
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snelwegen, minstens 300 tot 450 km (in 2006), die deze
nederzettingen met elkaar en met Israël verbinden, raken
de Palestijnse dorpen en steden steeds meer geïsoleerd
en versnipperd. Vele nederzettingen liggen in een cirkel
rondom een Palestijns gebied en houden het gebied in een
wurggreep.
Het doet pijn om te zien hoe zoveel Palestijnse boeren
hun kostbare olijfboomgaarden verliezen door de
nietsontziende bouw van de 670 kilometer (in 2006)
lange Muur. Verschrikkelijk om te zien hoe huizen worden
verwoest, hoe mensen o zo vaak een uitgaansverbod
krijgen, zodat ze opgesloten zitten in hun huizen. De Osloakkoorden waren gebaseerd op het principe ‘land voor
vrede’. Maar het land is gemarginaliseerd en vrede is er niet.
The Iron Wall volgt de tijdlijn van de nederzettingen en
onderzoekt het effect daarvan op het vredesproces, aan
de hand van interviews met gewezen vredesactivisten
en politieke analisten, zowel Israëlische als Palestijnse,
waaronder Jeff Halper, Akiva Eldar en Hind Khoury.

De documentaire werd
geproduceerd door de
Palestinian Agricultural Relief
Committees, onder regie van
Mohammed Alatar.
The Iron Wall was een van de
bijzondere films die op 24
november jl. te zien was tijdens
de Palestijnse Filmdag in het
Filmtheater in Hilversum.
Deze filmdag, waar we met drie
bestuursleden bij aanwezig
waren, was, volgens ons, een groot succes. Ook de film
‘De Omslag’ (besproken in onze vorige nieuwsbrief ) werd
hier vertoond. Het grote aantal (zeker 150) bezoekers
voelde voor mij wel hoopgevend.
Mathilde Spaapen
Bestuurslid

Veel dank
Ook dit jaar hebben we, dankzij uw gulle giften, een aantal
projecten op de Al Mostaqbalschool kunnen financieren.
In het bijzonder bedanken we de gemeente Deventer
voor haar bijdrage van € 1170 euro in de kosten van het
muziektheaterproject en voor de bijdrage van € 1170 euro
in de reiskosten van drie van onze bestuursleden.
De overige reiskosten hebben de bestuursleden zelf
betaald. T/m november hebben wij in 2013 totaal € 10.746,aan giften ontvangen en aan de projecten hebben we
dit jaar € 12.343,- uitgegeven. Hartelijk bedankt voor uw
trouwe en financiële steun.
Zoals u in de artikelen over het muziektheaterproject
kunt lezen, komt er naar alle waarschijnlijkheid een
vervolg. We vinden het belangrijk om de vraag van de
directrice om deze manier van lesgeven in de reguliere
lessen in te bouwen, te honoreren. Onze inbreng is om
schoolprogramma’s te stimuleren waarin op een hele
creatieve manier geprobeerd wordt kinderen weerbaar te
maken en een diepere laag in hen aan te spreken zodat ze
kunnen zeggen: “ik mag er zijn, ana moumayaz”.
We hopen dat u ons ook daarin weer financieel wilt
ondersteunen.

Zoals u wellicht weet zijn wij een stichting die door de
belasting ANBI-erkend is. Om deze status te kunnen
behouden wordt gevraagd dat wij per januari 2014
op onze website ons financieel jaaroverzicht van 2012
plaatsen. U kunt deze straks vinden op de pagina Actueel.
Daar vindt u ook een overzicht van de activiteiten uit dat
jaar.
Graag wens ik u, namens het hele bestuur, fijne
feestdagen toe en een vreugdevol en vredig 2014.
Brenda Reinders
Bestuurslid
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Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97
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
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!

