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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Onze stichting in het nieuw!
Met trots tonen wij u ons nieuwe gezicht. Het zal u
ongetwijfeld zijn opgevallen dat deze nieuwsbrief in een
nieuw jasje is gegoten. Vanaf nu zijn alle uitingen van
onze stichting in deze stijl opgemaakt. Wij zijn heel blij
dat Adviesbureau Zichtbaar Reclame ons hierbij heeft
ondersteund en danken hen van harte. Het nieuwe logo
waar we voor gekozen hebben staat symbool voor het
werk dat we doen: investeren in jeugd en op deze manier
investeren in vrede. De figuurtjes in het beeldmerk
symboliseren de jongeren. Ze hebben elkaars hand vast.
Dat toont hun verbondenheid met elkaar. De duiven staan
symbool voor vrede. De gele bol is de zon, die staat voor
warmte, licht en energie. Het geheel straalt optimisme,
jeugd, verbondenheid, vrede en energie uit. En dat is
precies waar wij voor willen staan!

Van Deventer via Jeruzalem
naar Al Khader
We hebben de laatste bestuursvergadering van 2010
achter de rug.Tijdens deze vergadering hebben we
vooral tijd besteed aan de voorbereiding van onze reis
naar Al Khader. Op 14 december reis ik, samen met
Brenda en Mathilde via Jeruzalem, mijn geboorteplaats,
naar Al Khader.
Het zal ons eerste bezoek zijn aan het teken- en
schilderproject van jongeren van Al Tala’e. Het werk van
een vijftigtal jongens en meisjes wordt voor het eerst
geëxposeerd. Een primeur van talentvolle jongeren in een
formele expositie die wij zullen openen op 18 december.
Deze jonge mensen zijn in hun vrije tijd aan het werk
gegaan om hun gedachten op te laten gaan in kunst en
schoonheid. Vrede begint immers in jezelf. We zijn erg
benieuwd naar de kunstwerken en verheugen ons er
op om de jongeren te ontmoeten.

U bent vast ook erg benieuwd naar waar uw steun
terecht is gekomen en wat het heeft opgeleverd voor
deze jonge mensen. Wij organiseren in het voorjaar een
donateursavond waarin we u met filmbeelden graag laten
zien waar de jongeren mee bezig zijn.
We willen vooral de jongeren zelf ontmoeten. Wij willen
hen zien en hen laten voelen dat ze gezien worden.
Wij willen naar hun verhaal luisteren, naar het verhaal
dat hun schilderijen illustreren; hen stimuleren om
door te gaan. Daarnaast zullen we natuurlijk ook onze
dankbaarheid tonen aan de coördinatoren die hard
gewerkt hebben aan het project en aan de vrijwilligers
die zich belangeloos hebben ingezet voor deze jongeren.
Wij gaan de ouders van deze jongeren ontmoeten en hen
bedanken voor het vertrouwen.
Met de kerstdagen in het vooruitzicht heb ik een heel
goed gevoel over onze activiteiten. We zijn goed bezig met
elkaar! Vrijwilligers, donateurs, adviesgroep, bestuurleden
en vrienden van de stichting Vrede voor Palestina: een ieder
draagt zijn of haar steentje bij en daar zijn we heel blij mee.
Wij brengen een moment van vreugde voor jongeren van
Al Khader en dat is onze boodschap van liefde en vrede
waar we naar streven. In ons hart voelen we dankbaarheid
voor het feit dat we de kans hebben gekregen om deze
kwetsbare jeugdigen een moment van geluk te brengen.
De koffers zijn vol gepakt met kleine cadeaus voor de
jonge kunstenaars van Al Tala’e. Maar vooral nemen we uw
groet mee en wij brengen u onze groet van vrede en onze
dankbaarheid voor uw financiële en morele steun.
Wij wensen u allen een Prettige Kerst en een 2011 vol
vreugde en gezondheid.
Nabil Sahhar
Voorzitter bestuur

Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening 60.37.797 en blijven
aftrekbaar voor de belasting;
onze Stichting is ANBI-erkend.
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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!

