
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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De moed van het licht: 
“Lichtmoedigheid”
Is er een lichtje van hoop in een wereld die onder lijkt te 
gaan aan geweld en tegen geweld!? Waar het uitzaaien 
van haat en verderf wordt bestreden met geweld. Waar 
de Westerse wereld jaagt op een geest en die probeert 
fysiek te vernietigen. 

In een wereld waar broers haaks tegenover elkaar staan,  
als volle neven, kinderen van Abraham, elkaar de keel 
afsnijden en beschieten, waar maatschappijen desintegreren 
en het leven onleefbaar gemaakt wordt. Waar hordes 
mensen, ouderen en kinderen op de vlucht gaan in den 
vreemde, veiligheid zoekend voor zichzelf en hun gezinnen. 
Een wereld die de democratie en mensenrechten eigen heeft 
gemaakt en die nu op de proef wordt gesteld. Discussies 
dreigen de harmonie van de samenleving te ontwrichten, 
waar zelfs geweld niet meer uitgesloten is in een beschaafd 
land als Nederland. 

We proberen ergens het licht te zoeken en moed te houden, 
ondanks al deze sombere beelden. “Lichtmoedig” wil ik het 
noemen. Het klinkt misschien naïef, maar hoe meer ik er  
aan denk, hoe meer dit woord haar vorm krijgt en daarom 
wil ik dit woord aandragen voor de Nederlandse taal.  
Moed vinden in het licht en het licht bemoedigen haar licht 

te laten schijnen in sombere 
en donkere tijden. Zo kan 
het gelezen worden. En het 
licht binnen onze Stichting 
blijft gloeien in de ogen van de onschuldige kinderen van 
Palestina, maar ook van alle kinderen op aarde vóórdat wij, 
de volwassenen, hen voorgoed het licht ontnemen. 
Binnen onze Stichting houden we moed door dit licht en zo 
zijn we altijd Lichtmoedig, ondanks al de tegenslagen die we 
om ons heen zien en ervaren.
Nu de dagen van het licht naderen, de verlichting door de 
komst van de Messias en de profeten ervoor en erna, blijven 
we hoop en moed houden. We hebben geen keuze meer 
dan te blijven hopen en strijden voor een betere wereld, 
voor ons, voor onze kinderen en alle kinderen van deze 
wereld die een toekomst verdienen, een toekomst die op dit 
moment in onze handen ligt en door ons wordt bepaald.

Bij deze willen we jullie allen een Lichtmoedige Kerst 
toewensen en de hoop blijven koesteren op betere tijden  
en voor een betere wereld, te beginnen met een beter 2016.

Nabil Sahhar
Voorzitter

Project Buitenschoolse opvang: 

“Keukentafel op school”
De oproep om financiële ondersteuning van ons jubileumproject heeft 
in totaal een bedrag van € 4.745,- opgeleverd. Een geweldig resultaat 
waarvoor heel hartelijk dank. We hebben ons streefbedrag van € 5.000,- 
bijna bereikt. Helpt u mee het project financieel te laten slagen?
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Momenteel is het weer zeer onrustig op de Westelijke Jordaanoever en in 
Israël. Palestijnse jongeren vallen Israëliërs aan met soms niet meer dan een 
aardappelschilmesje, deze Israëliërs worden verwond of gedood, de dader wordt 
doorgaans door de politie of de soldaten geëxecuteerd. En niet alleen de dader: 
het dodenaantal aan Palestijnse kant ligt minstens vier keer zo hoog als aan 
Israëlische kant; er was lang niet altijd sprake van Palestijnse aanvallen. 

Terugblik op

documentaire De Omslag
Op vrijdagavond 25 september jl. werd, in het kader van de jaarlijkse Vredesweek in de Bibliotheek 
de documentaire De Omslag vertoond. De regisseur, Jacqueline de Bruijn was hier zelf bij aanwezig. 
De zaal achter in de Bibliotheek was goed gevuld, zo’n 40 belangstellenden. Jacqueline begon met 
een korte inleiding. Daarna maakten we kennis met de 4 hoofdpersonen, joodse overlevenden van 
de tweede wereldoorlog, die in de loop van hun latere leven een radicale omslag maakten in de 
manier waarop ze naar Israël zijn gaan kijken. Na de pauze was er ruimte voor vragen en die waren 
er volop. Het was een boeiende avond, die mijzelf weer meer inzicht verschafte. 
Frans Ghielis van de Lebuinusparochie heeft een uitgebreid verslag gemaakt van de avond van
De Omslag. De link naar dit verslag vindt u op de website: 
www.heiligelebuinus.nl/locaties/pci-caritas/ambassadevanvrede/2015_vredesweek 
Zie voor de inhoud van De Omslag ook onze vorige nieuwsbrief van augustus jl.

Mathilde Spaapen
Bestuurslid

BDS: over woorden en daden

Het project loopt nog tot eind december. Het was onze 
bedoeling om in november ter plaatse de voortgang ervan 
te beoordelen, maar door de huidige ongeregeldheden 
en het vele geweld rondom Jeruzalem, hebben we de reis 
helaas moeten uitstellen. 
 
De subsidie voor een deel van de reiskosten die we 
ondertussen van de gemeente Deventer daarvoor hadden 
ontvangen, waarvoor heel veel dank, blijft gereserveerd 
voor de volgende reis. 
 
Soms wordt ons gevraagd hoe we de controle houden op 
de besteding van het geld wat naar de Al Mostaqbalschool 
is overgemaakt. Uw geld maken we rechtstreeks over naar 
de school, zonder tussenkomst van gemeenten of andere 
instanties. 

Iedere projectaanvraag die wordt gedaan, moet 
onderbouwd zijn met een begroting, de beschrijving 
van de inhoud, looptijd en het doel van het project. 
Alle uitgaven worden beoordeeld door Bishara Sahhar, 
een broer van onze voorzitter, die accountant is en 
in Jeruzalem woont. Hij kan met zijn lokale kennis 
de prijzen goed beoordelen. Na ieder project krijgen 
we een verantwoording op schrift, onderbouwd met 
beeldmateriaal. Er is veel contact met de schoolleiding en 
vragen worden per omgaande beantwoord. We proberen 
eens per 2 jaar (op eigen kosten) een bezoek te brengen 
om met eigen ogen de situatie te bekijken. 

Brenda Reinders
Bestuurslid
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Toine van Teeffelen van het Arab Educational Institute in 
Bethlehem vreest een vicieuze cirkel van geweld met veel 
slachtoffers, op de eerste plaats aan Palestijnse kant, en 
roept daarom op tot een alternatief vredesproces:  
er moet een concreet perspectief komen op het einde 
van de bezetting, maar dat perspectief komt er alleen 
met gerichte politieke en economische druk op Israël. 
Internationaal kunnen burgers hiertoe een bijdrage leveren 
door de Israëlische producten te boycotten die de bezetting 
op een of andere manier in stand of kostenvrij houden.  
We kunnen niet langer vanaf de zijlijn blijven toekijken, 
aldus Toine van Teeffelen.
Het schrijven van Toine van Teeffelen werd voorgelezen op 
3 november jl., op een avond in Enschede met als 
onderwerp ‘BDS: over woorden en daden’. Een avond 
georganiseerd door Enschede voor Vrede en de 
Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem.  
De BDS-beweging – BDS staat voor Boycot, Desinvestering 
en Sancties – is een internationale beweging die sinds 2005 
bestaat.  Ze pleit voor een boycot van producten uit de 
nederzettingen, omdat die nederzettingen volkenrechtelijk 
gezien illegaal zijn. Ook in Nederland is de BDS beweging 
actief: ze voert overleg met de grootwinkelbedrijven om 
producten uit de nederzettingen niet meer af te nemen 
en voert ‘inspecties’ uit in diverse winkels op zoek naar die 
producten. In Enschede is zo’n inspectie geweest en het is 
wenselijk die opnieuw uit te voeren.

Op de bijeenkomst van 3 november waren 3 sprekers: 
Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep Kairos 
Palestina, Karel van Broekhoven, coördinator van de 
consumentenboycot van DocP (documentatie- en 
onderzoekscentrum Palestina) en Nabil Sahhar,  

voorzitter van onze Stichting. Volgens Nabil is Nederland 
nog niet toe aan BDS en is BDS sowieso een zaak van  lange 
adem. Ondertussen voelen de Palestijnen zich steeds meer 
van alles en iedereen verlaten. Daarom pleitte hij naast BDS 
voor EIS: Engagement met Palestina, Investeren in Palestina 
en Sancties tegen schendingen van Internationale Verdragen 
van welke staat dan ook. 

Engagement met Palestina wil zeggen: blijf het land 
bezoeken, maak gebruik van Palestijnse reisorganisaties, 
overnacht bij Palestijnse families, laat merken dat ze niet 
alleen staan. Investeren in Palestina loont dubbelop: op dit 
moment kan de Palestijnse bevolking niet meedoen met 
BDS, omdat hun winkels vol liggen met producten uit Israël. 
Zouden de Palestijnen met internationale hulp bijvoorbeeld 
hun eigen zuivelsector kunnen opbouwen, dan zijn ze op 
dat gebied niet langer afhankelijk van Israëlische producten 
(zie ook onder Aanbevolen film) en kunnen ze die links laten 
liggen. Als 2 à 3 miljoen Palestijnse inwoners van de bezette 
gebieden dat doen is dat veel effectiever dan wanneer 2 à 3 
miljoen Nederlanders dat zouden doen. Het mes snijdt dan 
aan twee kanten. 
Investeringen in Palestina stimuleren, dat is geen 
eenvoudige zaak. Er zijn nu niet veel producen meer die we 
vanuit Palestina zouden kunnen importeren, bleek in de 
discussie. Maar dat het wenselijk is en nodig en dat het zou 
werken, daar was iedereen het wel over eens.

Op internet kunt u onder de titel Het Nabije Oosten Nabij 
Twente een uitgebreider verslag van deze avond vinden.

Lien Willems
Bestuurslid
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Nabil lijkt op zijn wenken te worden bediend 
(zie hiervoor het artikel over BDS: over woorden en 
daden). Verschillende mogelijkheden om te reizen 
naar Palestina en Israël dienen zich aan. Steeds is een 
verblijf bij Palestijnse gezinnen voorzien. Goed voor 
de verdere kennismaking, goed voor de Palestijnse 
economie. 

Hier wil ik nader ingaan op een reis georganiseerd door 
Maaike Hoffer van de Stichting C.O.M.E. (Communication 
Middle East) en Toine van Teeffelen van het Arab 
Educational Institute, AEI in Bethlehem. Maaike Hoffer 
is in Israël geboren en woonde als kind in Nes Ammim. 
Ze heeft Talen en Culturen van het Midden Oosten 
gestudeerd in Groningen en spreekt zowel Hebreeuws 
als Arabisch. Vanuit de stichting C.O.M.E. verzorgt zij 
jaarlijks de dialoogseminars tussen Palestijnen uit 
de Westelijke Jordaanoever,  Palestijnse Israëliërs en 
joodse Israëliërs. Maaike woont tegenwoordig weer 
in Nederland, maar bezoekt nog vaak Israël. Toine 
van Teeffelen is antropoloog en woont al jarenlang in 
Bethlehem, hij is getrouwd met een Palestijnse en heeft 

Reizen naar 
Palestina en Israël

twee kinderen. Deelnemers aan de reis in maart 2016 
kunnen uitgebreid kennis maken met Toine van Teeffelen 
en het AEI: het Soemoed verhalenhuis, de muurposters, 
het moslim-christelijk leerproject op middelbare scholen. 

De reis duurt tien dagen, deze zijn ‘eerlijk’ verdeeld 
over Palestina en Israël. Behalve met het AEI bezoekt u 
in Palestina o.a. ook de Tent of Nations en een joodse 
nederzetting en maakt u kennis met de Rabbis for 
Human Rights. In Israël gaat u o.a. naar Nazareth en Haifa 
en is er aandacht voor de verscheidenheid onder de 
Joden en voor de gemengde bevolking van een stad als 
Haifa. 

Hebt u belangstelling voor de reis in maart 2016?  
Op www.voorbijdemuren.nl vindt u meer informatie 
en het uitgebreide reisprogramma. Daar staat ook een 
overzicht van de kosten. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met Maaike Hoffer: maaikehoffer@gmail.com. 

Lien Willems
Bestuurslid

Al Khader
deel 1
U leest/hoort vaak van ons over de Al Mostaqbal 
School. Deze school verricht geweldig werk voor de 
kinderen in haar omgeving. Over deze school heeft u 
hopelijk reeds een goed beeld. Maar heeft u enig idee 
van het dorp waarin deze school zich bevindt?

In dit eerste deel wil ik u meenemen op reis naar het 
dorpje Al Khader waar de Al Mostaqbal school zich 
bevindt. 
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Ligging en populatie
Al Khader is een klein Palestijns dorp dat gelegen is binnen 
de grenzen van de Provincie Bethlehem. Het dorp ligt op 
5 km afstand ten westen van de stad Bethlehem en ligt 
op een hoogte van 880 m boven de zeespiegel met een 
gemiddelde jaarlijkse neerslag van 684 mm (vgl. Nederland 
circa 850 mm). De gemiddelde jaarlijkse temperatuur is 
16 graden (in Nederland 10). Het strekt zich uit over circa  
80 hectare en is gekenmerkt door de vele wijngaarden,  
de olijf- en vijgenbomen.

Het oudere gedeelte van Al Khader is gelegen op een zadel-
vormige heuvel met uitzicht op een steile heuvelrug in het 
zuiden en open gebieden in het noorden, in de centrale 
hooglanden van de Westelijke Jordaanoever. 

Naam
Al Khader kreeg haar naam van Saint George (Sint Joris), 
die in de Arabische cultuur bekend is als Al Khader 
(Al Gader). Volgens overlevering was Saint George in de 
15de eeuw gevangen genomen in het dorp op de locatie 
waar het huidige St. George klooster staat. De ketting 
waarmee hij vastgebonden was, had genezende krachten. 
In 1442 werd het St. George klooster genoemd door de 
westerse reiziger John Poloner als een klooster dat op een 
heuvel staat vlakbij Bethlehem.

Bevolking
Volgens het Palestijns Centraal Bureau voor de Statistiek 
was de totale bevolking in 2007 van Al Khader 9.774 
inwoners, van wie 5.056 mannen en 4.718 vrouwen. 
Volgens de laatste statistieken is het aantal inwoners 
gestegen naar 11.740.
 
Van de inwoners is ongeveer 42 procent jonger dan 15 jaar, 
55 procent tussen 15 - 64 jaar en 3 procent 65 jaar of ouder. 

Khaled Sa’ad
Bestuurslid

Je bent er geweest
Je bent er geweest, in Bethlehem, in Jeruzalem, in Hebron. 
En alles wat je hoorde en zag maakte dat je er wel over móest 
schrijven en tekenen.

Dat overkwam Arie de Bruin en Len Munnik. Beide zijn geïnspireerd 
door het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878-1942), kinderarts 
en groot pedagoog. Van Korczak is de uitspraak: ‘Elk kind heeft 
recht op respect. Een kind dat geslagen wordt, leert slaan; een kind 
dat gerespecteerd wordt, leert respect’. Deze gedachten werden 
richtinggevend voor het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties in 1989.

Arie de Bruin en Len Munnik waren diep onder de indruk van wat 
ze zagen en hoorden in Palestina en Israël, vooral ook omdat het zo 
haaks stond op het gedachtegoed van Korczak. Ze maakten er een 
boekje over: Arie de Bruin schreef 24 eenvoudige gedichten,  
Len Munnik maakte er even eenvoudige als uitdrukkingsvolle 
illustraties bij. 
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Deze film, of eigenlijk animatie-documentaire, was wat 
mij betreft een van de hoogtepunten van de Palestijnse 
Filmdag van 22 november jl. in Hilversum.  Tussen 
haakjes, deze Filmdag wordt jaarlijks gehouden en is 
beslist een aanrader. De film beschrijft de inspanningen 
van de Palestijnse gemeenschap in Beit Sahour om 
tijdens de Eerste Intifada eind jaren ’80 van de vorige 
eeuw een kleine plaatselijke zuivelindustrie op te 
zetten. 

Een paar inwoners kopen van een inwoner van een nabije 
kibboets 18 koeien. Ze hebben geen ervaring met koeien, 
wel met schapen en geiten en sturen zelfs iemand naar 
de VS om meer te weten te komen over de verzorging 
van de beesten. Door de melk van de koeien willen de 
inwoners van Beit Sahour minder afhankelijk worden 
van de Israëlische melk die ze nu moeten kopen. In het 
geheim wordt hij rondgebracht; er is veel vraag naar de 
‘intifadamelk’. De koeien geven zo’n boost aan het gevoel 
van eigenwaarde van de inwoners van Beit Sahour dat ze 
ook beginnen met zelf groente telen en dergelijke.  
Eigenlijk de dingen doen waar Nabil Sahhar voor pleit 
(zie elders in deze Nieuwsbrief ‘BDS: over woorden en 

daden’). Maar de Israëlische bezetter is er niet van gediend. 
De koeien worden tot bedreiging van de nationale 
veiligheid verklaard, ze moeten op steeds weer andere 
plekken verborgen worden en voor de inwoners wordt 
een avondklok ingesteld. Na maandenlang vreedzaam 
verzet worden de koeien gevonden en afgevoerd naar 
het slachthuis. En een minder vreedzaam slot: Anton, 
de bedenker van de verschillende acties, wordt door de 
Israëlische veiligheidsdiensten doodgeschoten.

De film is een mooie mengeling van documentaire en 
animatie. Het verhaal wordt verteld vanuit vier koeien:  
Rikva, Ruth, Lola en Goldie. Hun relaas wordt afgewisseld 
met nagespeelde scenes van hoe het verzet georganiseerd 
was in Beit Sahour. Tussendoor worden mensen 
geïnterviewd die toen een rol speelden: een onderwijzer, 
een leraar, de apotheker, een slager. Zelfs komen twee leden 
van de Israëlische regering aan het woord. Over hoe de  
18 koeien een bedreiging zijn voor de Israëlische veiligheid.  
Je zou erom schateren als het niet zo triest was.

Lien Willems
Bestuurslid

Aanbevolen film: The wanted 18

Zoals deze: 
Hij weet nog / hoe hij zelf met steentjes gooide / als jochie 
van een jaar of tien / hij speelde Davidje……….. // Nou 
is hij Goliath / bekleed met wapens / en ziet een jochie 
van een jaar of tien // dat slingert steentjes / voor de lang 
verwachte vrede / die hij waarschijnlijk / in zijn leven niet 
gaat zien. Daarnaast een tekening van een grote lompe 
tank tegenover een klein jongetje met een  katapult.  
Je voelt de jongen huiveren: ik ben er geweest.

In het boekje staat ook een enkele kerstgedachte. Het 
is uitgegeven door Levendig Uitgever, heeft ISBN 978 
94 91740 37 4 en kost € 10,- . De opbrengst gaat naar 
een  project van de YMCA in Beit Sahour (Palestina) dat 
Palestijnse kinderen die vast hebben gezeten in Israëlische 
detentie helpt met traumaverwerking. Opdat de hoop op 
vrede niet helemaal vervaagt.

Lien Willems
Bestuurslid
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Ons volgend project
In 2016 staat er weer een Educatief Zomerkamp op het programma van de Al Mostaqbalschool. Daarvoor is een 
bedrag van circa € 6.000,- nodig. Wij bevelen dit kamp van harte bij u aan. Nogmaals heel veel dank voor al uw 
financiële en morele ondersteuning, in deze woelige tijden is dat een belangrijke steun in onze rug om door te gaan. 

Brenda Reinders
Bestuurslid

Tekeningen van kinderen
van de Al Mostaqbalschool
In deze nieuwsbrief vindt u enkele tekeningen van kinderen van de Al Mostaqbalschool. Het zijn momentopnames. 
De situatie is daar op dit moment zeer betreurenswaardig, wat een negatieve invloed heeft op de kinderen.
Dat blijkt ook uit de tekeningen. De vertalingen op de tekeningen zijn van Khaled. 



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.


