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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Al Ayn basira wal yad kasira
De wil om iets te bereiken enerzijds en de beperkte mogelijkheden van ouders en docenten
anderzijds, kunnen tot teleurstellingen leiden. De wil van het docentenkorps, de ouders
en alle betrokkenen om dat beetje extra’s voor hun pupillen te geven, kent helaas zijn
beperkingen en kan vaak leiden tot het opgeven ervan. Het geeft een gevoel van onmacht,
ondanks alle goede bedoelingen en de mate van de nood.

Als ik dit schrijf verschijnt voor mijn geestesoog dat
Arabische gezegde: “Al ayn basira wal yad kasira”. Dit
betekent dat het oog ziet, maar de hand kan het doel
niet bereiken. Zo zien we dit telkens in de Palestijnse
gebieden en zeker ook binnen de Al Mostaqbalschool.
Onze stichting draagt deze school een heel warm hart
toe. We proberen hen met alle middelen te ondersteunen,
in een poging deze jonge mensen die extra hulp nodig
hebben vanwege hun handicaps, beter voor te bereiden
op een waardige toekomst. Deze toekomst is gericht op
integratie en acceptatie in een samenleving die hard is
geworden door het moeilijke leven dat hun is opgelegd door
eigen maatschappelijke taboes, gepaard gaande met een
onmenselijke en langdurige bezetting.

om dit werk te kunnen voortzetten. De Stichting Vrede voor
Palestina blijft geloven in de jeugd, in een betere toekomst
voor de jongeren van vandaag, de volwassenen van morgen.
Zij mogen vrede sluiten met elkaar, zij mogen naast elkaar
leven, zij mogen met elkaar dat kleine stukje land delen,
elkaar accepteren en elkaar gunnen wat van ieder van
hen is. Zij moeten elkaar vergeven zodat mettertijd beide
volkeren hun bittere geschiedenis een plek kunnen geven.
En wie weet komt de tijd dat ze niet alleen naast elkaar in
vrede leven, maar juist met elkaar dat prachtige land samen
opbouwen tot het land van melk en honing zoals het altijd
bedoeld was. En waarom niet! Als wij daar geen wonderen
mogen verwachten, in het land waar wonderen zijn geboren,
waar dan wel?!!

Toch, ondanks alle tegenwerkingen, beperkingen en
materiële schaarste, heeft de school met haar wijze directie
en leerkrachten besloten om door te gaan met hun
“Keukentafel”. Daarin wordt extra aandacht gegeven aan
jongeren die dat nodig hebben: kinderen die het moeilijk
hebben, kinderen uit sociaal-zwakke milieus. De school
vraagt een kleine bijdrage aan de ouders. De docenten
bieden zichzelf aan als vrijwilligers in hun eigen school
en de school biedt haar faciliteiten. De keukentafel gaat
door met wilskracht en in de overtuiging dat hiermee de
jongeren dat beetje extra steun krijgen met extra lessen, in
huiswerkbegeleiding en psychosociale bemoediging.

Door wonderen heen blijven we geloven in de eigen kracht
en blijven we strijden voor een betere toekomst. We zijn
een kleine stichting. We steunen een kleine school met
haar kleine kinderen. Deze kleine kinderen dragen in zich
de grote droom van een toekomst. Het doel is klein, en de
visie is helder: “investeren in de jeugd is investeren in de
toekomst”.
Investeer je mee? Help je ons in deze missie? Je steun is
onmisbaar. “Al Ayn basira wal yad kasira”, het geeft niet! Elke
kleine bijdrage hoe klein ook, mag er zijn en wordt van harte
gewaardeerd. Namens de stichting dank ik jullie allen.

Wij hebben ook besloten om er aan mee te werken. We
dragen ideeën en inspiratie aan en we geven ruimhartig
waar we kunnen. We hebben uw steun en vertrouwen nodig

Nabil Sahhar
Voorzitter
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Het keukentafelproject
Het keukentafelproject 2015, waarvoor u allen zo
genereus heeft gegeven, werd op 6 januari jl. afgerond.
De bedoeling van dit project was om aan leerlingen van
de Al Mostaqbalschool in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
naschoolse opvang te bieden ter vergroting van betere
toekomstkansen.
Het programma bestond uit diverse activiteiten: de
kinderen kregen huiswerkbegeleiding en/of studeerden
zelf voor toetsen die de volgende dag werden afgenomen.
Na afloop van dit huiswerk werd er tijd besteed aan
individuele of groepsgerichte lessen in o.a. lees- en
schrijfvaardigheid. Ook was er ruimte voor recreatieve
vakken zoals muziek, drama of schilderen. De kleintjes
konden in de speelotheek hun energie kwijt.

De laatste twee weken stonden vooral in het teken van
extra huiswerkbegeleiding in verband met de examens.
De resultaten van de studenten met lichte leermoeilijkheden waren zeer bevredigend. De resultaten van de
leerlingen met ernstige leermoeilijkheden waren redelijk,
maar goed in verhouding tot hun handicaps.
Ter ondersteuning van dit project is € 5.000,- euro
overgemaakt aan de school, waaronder € 1.170,- van de
gemeente Deventer. Graag willen we u allen daarvoor van
harte danken. De school heeft besloten om het project
voort te zetten. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u
daarover meer informatie.
Brenda Reinders
Bestuurslid
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Ies en Nel in Palestina

Bedoeïne gastvrouw

“Het maakte me triest. Ik ben begaan met de
Palestijnen.” zegt Nel. “En ik voelde me machteloos.
Ik ben blij dat we de mensen bij wie we logeerden
nog iets van inkomen hebben kunnen bezorgen.
En je ziet ook geen spoor van verandering.
Onbegrijpelijk dat dit zomaar door kan gaan, dat
niemand wat doet”.
Nel Kooijman en haar man Ies Walpot zijn sinds enkele
weken terug van hun ‘ontdekkingsreis naar Palestina’.
Dat is de reis naar de Westelijke Jordaanoever en Israël,
o.l.v. Maaike Hoffer van COME en Toine van Teeffelen van
het Arab Educational Instituut Soemoed Story House,
die we in onze vorige Nieuwsbrief aankondigden.
Hun dagen waren goed gevuld, overvol zelfs: tien dagen
lang tweemaal per dag een bezoek aan een groep,
een organisatie, een stad. Zoals, en dit is zomaar een
greep, het AEI – Arab Educational Institute met zijn
Soemoed Verhalen Huis en zijn Jeugdcentrum, een
(indrukwekkend) gesprek met een Rabbi for Human
Rights in Jeruzalem, een bezoek aan de geplaagde stad
Hebron en aan de Tent of Nations van Daoud Nassar,
een bezoek aan een van de vijf settlements die de Tent
of Nations omringen en aan het vluchtelingenkamp
Aida in Bethlehem. In Israël: het Ghettomuseum vlakbij
Akko en het Centre for Arts and Technology in Jaffa en
Palestijnse vredesgroepen in Haifa en Nazareth.
Vijf dagen logeerden ze in Bethlehem bij een Palestijns
moslim gastgezin, de vijf dagen daarna verbleven ze in
het Noorden van Israël in Nes Ammim.

Steeds weer een confrontatie met het leed en het
onrecht dat de Palestijnen aangedaan wordt. Ies: “Ik heb
me nu pas gerealiseerd wat het lijden van de Palestijnen
inhoudt, hoe ze vernederd en tegengewerkt worden.
Maar ik ben ontroerd door hun gastvrijheid, terwijl ze
zelf niet veel hebben. De zoon van het gezin waar wij
logeerden, vertelde hoe hij tegengewerkt werd met
zijn handel in elektronica. Als hij via Amman spullen
in wilde voeren moest hij daarover aan de grens met
Israël hoge importbelastingen betalen. Hij was somber
over de toekomst van zijn kinderen. Maar zijn vader zei
“Ze moeten hier blijven, niet weggaan naar de V.S. Ze
moeten volhouden, uithouden.” Die volharding door het
lijden heen, die ‘soemoed’, dat blijven vertrouwen, dat
heeft diepe indruk op mij gemaakt. Daar doelde Jezus
op met zijn zaligsprekingen: zalig de vredestichters, want
zij zullen het land beërven.”
Nel en Ies zijn tijdens hun verblijf in Israël en Palestina
ook twee keer naar de kerk geweest. Eenmaal naar
de katholieke viering in de Geboortekerk waar
uitbundig Palmpasen werd gevierd, en een keer in
het Grieksorthodoxe deel van
de Geboortekerk. Het donkere
zingen droeg de gelovigen bij al
hun verdriet. Het was tegelijk een
schreeuw uit de diepte.
Bij het afscheid van hun Palestijnse
gastvrouw en gastheer hebben
ze samen gebeden. Ze ervoeren
de gemeenschap van gelovigen. >
Ons logeeradres bij Laurette en
haar man
Mokhtar Nicole Elias Al Zoughb
i
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Maar het geloof, dat mensen kunnen opstaan uit alle
vernietiging, dat heeft hij behouden, dat ziet hij nu
gebeuren bij de Palestijnen. Ze hebben soemoed. “Ik ben
verdrietig over mensen die dit niet kunnen begrijpen.”
Nel: “Regimes verdwijnen, mensen blijven, dat zag ik,
daar houd ik me aan vast.”

In Hebron

“Ik kwam hier dichter bij de kern van het geloof” zei Ies
“opstaan door het verdriet heen.”
Het christelijk toerisme bij de Geboortekerk in
Bethlehem en bij het Meer van Tiberias heeft daar
allemaal niets mee te maken.

Toen de reis afgelopen was keerden zij nog een weekje
terug naar Bethlehem. Met Toine van Teeffelen als gids
maakten zij enkele wandelingen o.a. door de woestijn.
En oh wat smaakte daarna het ijsje in Jericho lekker. Ook
genoten ze in Bethlehem van een lekker biertje bij de
Franciscanen naast de Geboortekerk.
Nel en Ies raden iedereen aan om een bezoek te
brengen aan het mooie Palestina! Je wordt zeker gastvrij
ontvangen.

Lien Willems
Bestuurslid

Voor Nel was het haar eerste bezoek aan Palestina, Ies
bezocht het land vaker. Al in 1958 trok hij drie maanden
door Israël om met eigen ogen te zien hoe het Joodse
volk, dat zoveel geleden had, weer opstond en zijn eigen
toekomst bouwde. Hoezeer dat ten koste ging van de
Palestijnse bevolking, daar had hij toen nog geen oog
voor. Hem werden de ogen geopend – hij kan er nog
steeds niet over uit dat hij zo blind is geweest – toen
hij het boek las van Ilan Pappé “ The ethnic cleansing of
Palestine”. Het was een schok voor hem.

Vooraankondiging
Dit jaar vindt, evenals vorig jaar, in de laatste volle week van september het Festival De Oriënt plaats, samen
met de Vredesweek. Onze Stichting Vrede voor Palestina heeft haar medewerking weer toegezegd.
In het laatste weekend (24-25 september) vindt op een heel speciale plek ‘De Oriënt in het Havenkwartier’ plaats.
Op zondagmiddag, 25 september zijn wij in het Havenkwartier aanwezig met een Palestijns programma.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Houdt u alvast deze datum vrij in uw agenda.
In de volgende nieuwsbrief vertellen we u er meer over.
Mathilde Spaapen
Bestuurslid
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Aanbevolen film: My land
film van Nabil Ayouch, 2013, 83 min.

Palestijnen en Joodse Israëliërs komen niet gemakkelijk
met elkaar in gesprek, zeker niet als het over Palestina
en over hun beider aanspraken op het land gaat.
Dus ensceneert de Marokkaanse filmmaker Nabil
Ayouch indirect deze gesprekken. Hij spreekt met en
filmt Palestijnse ballingen, die in 1948 naar Libanon
gevlucht zijn en die daar nu al meer dan 60 jaar in
vluchtelingenkampen wonen.
“We waren gelukkig in Palestina”, zeggen ze, “we hadden
alles, maar we zijn verdreven. Soms werden in dorpen alle
jonge mannen vermoord. We waren bang, we hadden geen
wapens, geen macht. We zijn verslagen en gevlucht. Wat ik
het liefste wil? Terugkeren naar mijn geliefde land en alles

weer terugkrijgen wat me 61 jaar geleden met geweld is
afgepakt.”
Deze uitspraken legt Ayouch vervolgens voor aan
een aantal jonge en soms ook oudere Israëliërs. Hun
reacties lopen uiteen. Een van de jonge mensen: “Mijn
grootmoeder is 65 jaar geleden als hond behandeld
in Europa. Ik voel me hier veilig. Wie zegt dat dit land
niet van mij is?” Ze kijken en luisteren niet graag naar
de opnames, maar, aldus enkele, “ik moet er wel naar
luisteren, ik heb geen andere keus.” Een jongere vindt
het moeilijk aan te zien dat iemand anders de prijs
betaalt voor zijn leven in het paradijs. Weer een ander
zegt uitdrukkelijk dat ze niet wil dat ze terugkomen:
Israël is een klein land en het is de enige plek ter wereld
waar het Joodse volk kan wonen. Waarop een Israëlische
dienstweigeraarster laconiek reageert: “Het hart is
misschien te klein, maar het land niet.” Een oudere
Israëliër zegt stellig dat er geen schijn van kans is dat
ze naar dit dorp kunnen terugkeren, forget it. Maar een
jonge Palestijn trekt dit in twijfel: “Ze hebben slagen
gewonnen, maar niet de oorlog. Als ze denken dat ze
van de zaak van de Palestijnen af kunnen komen, dat is
een illusie.”
En zo gaat zelfs een gesprek op afstand zeer moeizaam.
Maar het moet wel gevoerd worden.
Lien Willems
Bestuurslid

Komende projecten
In de terugblik op het “Keukentafelproject” hebt u al kunnen lezen dat de schoolleiding
besloten heeft om dit project in 2016 voort te zetten. Ze vragen daarvoor geld aan de ouders,
maar er blijft een categorie die dat niet kan betalen. Als Stichting Vrede voor Palestina vinden
we het belangrijk dat er niemand wordt uitgesloten. Ook de meest kwetsbare leerlingen niet.
Voor € 150,- neemt u al één kind onder uw hoede waardoor dit kind een grotere kans heeft
om te integreren in de maatschappij. Helpt u mee?
Voor de zomer staat weer het Educatief Zomerkamp gepland. Al vele jaren zijn deze twee weken
een grandioos succes waarin kinderen naar hartenlust zich aan elkaar kunnen optrekken, elkaar nader leren kennen en kind
mogen zijn. Sinds 2011 ondersteunen we dit zomerkamp en ook dit jaar vragen we hiervoor weer uw steun.
Binnenkort vindt u op onze website weer het financiële jaarverslag van 2015.
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!

