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Studenten
en alumni
schrijven

Lobna studeerde rechten aan het
IDC Herzliya in Tel Aviv

‘In 2016 opende ik een klein eigen
advocatenkantoor. Dat is enerzijds een
enorme uitdaging, maar het geeft ook
veel energie. In het afgelopen jaar was
ik aanvoerder van mijn volleybalteam
in Tel Aviv. Wij hebben het heel goed
gedaan en bereikten, voor het eerst,
de kwartfinale. Het was hard werken
maar ook heel opwindend. De Stichting Vrienden van Nazareth heeft veel
bijgedragen aan mijn ontwikkeling
en niet alleen via het Studiebeurzenproject, maar ook de bijzondere en
inspirerende mensen die deze Stichting
door de jaren heen aansturen en met
ons blijven samenwerken om Sana
Foundation, onze lokale NGO, op te
bouwen. Ondanks alle obstakels twijfel
ik er niet aan dat dit moet gaan lukken.
De wereld staat op zijn kop, en daarom
moeten we inzien dat we er alles aan
moeten doen om gelijkwaardigheid en
vrede in onze omgeving te realiseren’.

Fatma studeerde geneeskunde in
Haifa

Fatma.

‘Ik ben erg blij van jullie te horen. Ik
wil graag nogmaals bedanken voor
de steun tijdens mijn studie. Ik heb
intussen alle tentamens kindergeneeskunde gehaald en ben daar nu voor
gekwalificeerd. Het ziekenhuis laat mij
de komende tweeëneenhalf jaar een
specialisatie doen in kinder-gastro-enterologie. Jullie zijn een deel van mijn
succes en dat wil ik hierbij graag laten
weten’.
Fatma is de eerste student die haar
lening heeft terugbetaald.

Ala ‘a is student sociologie en
antropologie in Haifa

Ala ‘a.

Nada.

‘Ik vond het niet moeilijk om te
wennen aan de universiteit van Haifa.
Misschien vanwege mijn eerdere
ervaring in Beer-Sheva of omdat dat ik
nu begrijp dat je uiteindelijk gewoon lef
moet hebben om een project aan te
pakken, zoals bijvoorbeeld een academische studie. Ik kwam in Haifa aan
met de vurige wens veel te leren en
daarom ging ik op zoek naar plekken
en mensen die mij hierbij konden
inspireren, zowel bij mijn studie als in
mijn persoonlijke ontwikkeling’’.
Werken bij een krant
‘Als vrijwilliger bij de krant Al-Madinah
krijg ik die inspiratie. Naast het werk
op het redactiebureau werk ik ook veel
thuis. Rashad en ik wilden bijvoorbeeld
meer weten over de Arabische Studentenbeweging op de universiteit van

Haifa, het ontstaan ervan, maar ook
haar huidige rol wat betreft verschillende sociale en politieke kwesties. Ik heb
daarom tien vraaggesprekken gevoerd
met sociaal en politiek actieve studenten over allerlei onderwerpen. Aan de
orde kwam het belang van een studentenbeweging: hoe die in ons voordeel
kan werken, hoe wij onze positie als
Arabische studenten aan Israëlische
universiteiten zien en hoe we daar
vervolgens mee omgaan.
Dit project vergde veel uren: de studenten moesten eerst benaderd worden, en de vraaggesprekken namen
veel tijd in beslag. Het was fascinerend
om te merken dat er nog steeds geloof
is in de mogelijkheid van een betere
toekomst, en om het elan van de jeugd
te ervaren.
Betekenis van vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk bij een lokale krant
heeft mij de kans gegeven om meer
met mensen in contact te komen, naar
hen te luisteren, van hen te leren en
deelgenoot te worden van hun dagelijkse strijd. En niet alleen dat, maar er
ook achter komen hoe hun worstelingen op een bepaalde manier overeenkomen met die van jezelf’.
Van studie geswitcht
Ala’a stopte na een jaar met Psychologie en Filosofie in Beer Sheva. In
augustus 2016 is zij met onze steun
aan een nieuwe studie van vier jaar
begonnen in Haifa.
Zij schrijft verder: ‘Wat betreft mijn studie, die is interessant. Het bijvak, Creative Arts, geeft mij geestelijke voldoening. Het is fijn die ruimte te hebben in
het gewone dagelijkse leven.
Tot slot wil ik jullie bedanken voor jullie
continue steun. Ik waardeer dat zeer’.

Nada studeert Engels in Orogot

‘Om eerlijk te zijn heb ik tot nu toe
geen slechte ervaringen gehad. Het
gaat goed met mij: ik voel geen stress,
studeer meer, voel me ontspannen,
leef bewuster en ik geef als vrijwilliger hulp aan studenten die dat nodig
hebben. Ik weet niet hoe ik het verschil
moet beschrijven dat ik in mijzelf voel
na het krijgen van deze beurs en het
begin van mijn vrijwilligerswerk. God
zij dank gaat alles nu goed. Sinds ik
een beurs heb, heb ik meer tijd om
te studeren en hoef ik mij niet suf te
piekeren over geldzaken en dat soort
dingen. Ik heb nu een andere manier
van leven en daar ben ik erg dankbaar
voor’.

Lobna
` I k b e n o n t ze t t e n d
enthousiast over mijn werk
als advocaat, maar ook
over de volleybalspor t op
competitieniveau. Er zijn
veel overeenkomsten tussen
d i e t w e e : “o m a l s e e n t e a m
s a m e n t e w e r ke n , o m a l t i j d
geconcentreerd te blijven
e n n i e t o p t e g e v e n , ze l f s
wanneer je op het punt staat
i n t e s t o r t e n ”.
In mijn werk als advocaat
b e n i k b e t r o k ke n b i j d e
culturele en architec turale
geschiedenis van onroerend
g o e d i n Te l A v i v. D i t g e e f t
m i j v e e l i n z i c h t e n ke n n i s
o v e r d e o n t w i k ke l i n g v a n
de stad, die vroeger grote
Arabische gemeenschappen/
buur ten had, die nu bijna zijn
v e r d w e n e n ’. Lobna 2013

Amina is student geneeskunde in
Beer Sheva
‘Ik ben aan mijn laatste jaar op de universiteit begonnen en blij mijn studie
af te kunnen ronden na al die lange
en intensieve dagen en nachten. Het
eerste semester was erg interessant,
en nog belangrijker, niet zo intensief,
zodat ik kan werken. Ik loop nu stages
met als voornaamste doel verschillende aspecten van de gezondheidszorg
te leren kennen om zo meer te weten
komen over toekomstige opties. Ik
heb eerst als arts- assistent gewerkt op
afdeling spoedeisende hulp. Ik moest
een minimum aantal diensten per
maand meedraaien, maar soms kon
ik meer werken. Ik mocht de patiënt
onderzoeken en dan met een ervaren
arts bespreken welke behandeling te
kiezen. Op deze manier spring je bij
tijdens piekuren en leer je hoe je arts
moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat
ik volgend jaar gemakkelijker met patiënten om kan gaan door de ervaring
opgedaan in mijn huidige werk’.

Maar het valt wel mee, ik gebruik de
reistijd om te studeren en te lezen. En
binnenkort heb ik al mijn stages achter
de rug en hoeft dat reizen niet meer’.

Afraa studeert optometrie in
Jeruzalem

‘Ik studeer nu voor het tweede jaar en
doe mijn vrijwilligerswerk, en dat wordt
steeds leuker. Op de eerste plaats heb
ik een onbeschrijflijk gevoel van blijheid
als ik naar het centrum ga, het is of
dan de druk van het studeren wegvalt
en ik me kan ontspannen.

Getrouwd

‘Onlangs ben ik om allerlei redenen
verhuisd naar de stad waar ik vandaan
kom, maar vooral omdat ik in december 2016 getrouwd ben. Ik woon nu
met mijn man in zijn appartement. De
bruiloft was geweldig, nu proberen we
ons leven als getrouwd stel in te richten. Ik moet nu elke dag twee uur met
de trein van huis naar de universiteit en
dus vroeg op en ben helaas laat thuis.

Amina getrouwd.

Maar de meisjes die ik les geef zijn
de echte reden waarom ik hier zo van
houd, ik zie hen als vriendinnen, zusjes
zelfs.
Het vrijwilliger zijn heeft veel toegevoegd aan mijn leven: verantwoordelijkheidsgevoel en empathie voor
anderen. Daarnaast weet ik nu mijn
tijd beter in te delen en kan ik beter
omgaan met wat er zoal op een dag of
in mijn leven gebeurt.
Kortom ik geniet hiervan en ik ben trots
op mijzelf, een gevoel waarvan ik hoop
dat het mij lang bijblijft’.

Werkbezoek in
voorbereiding

Conferentie Sana Foundation 2013.

ring plaatsgevonden van het voorlopig
bestuur van Sana Foundation en is de
nieuwe stichting formeel geregistreerd
in Israël. Sindsdien gaan de twee besturen een lastige en lange weg om in
Israël een Palestijnse organisatie NGO
op te richten, een idee trouwens dat
reeds in 1989, bij de start van het studiebeurzenproject, is geopperd. Dit najaar gaat het bestuur samen met Sana
Foundation de vorderingen en het plan
van aanpak bespreken. Het bestuur wil
Sana Foundation stimuleren om meer
verantwoordelijkheid te gaan nemen
voor het studiebeurzenproject en hen
vragen zich te identificeren met de
continuïteit er van. Intensief netwerken

en ook andere personen dan afgestudeerde studenten betrekken bij het in
stand houden en het uitbreiden van
een actieve NGO, zijn daar onderdeel
van. Dit allemaal met het oog op de
overdracht van het studiebeurzenproject aan Sana Foundation in 2019. Op
die manier kan het initiatief van de
Stichting Vrienden van Nazareth om
Palestijnse jonge vrouwen in Israël zelf
te laten studeren, voortgezet worden
in hun eigen land. Intussen studeerden
140 studenten af aan de universiteiten
van Beer Sheva, Haifa, Jeruzalem, Tel
Aviv en Nazareth.

Eerste
twee leningen
afgelost

Na beëindiging van hun studie,
beginnen afgestudeerde studenten
volgens afspraak met het terugbetalen
van het geleende deel van hun beurs,
25% van het totaal. Zo staat het in
het contract dat zij met de Stichting
afsluiten. Het gaat jaarlijks om kleine
bedragen naar rato van hun inkomsten.
Intussen hebben twee afgestudeerde
studenten, Fatma en Shayma, hun

hele lening afgelost. De Stichting en
Sana Foundation zijn verheugd te laten
weten dat inmiddels een bedrag van
ruim € 18.000,- aan aflossingen is binnengekomen op de rekening van Sana
Foundation. Zij hebben daarmee een
beurs van € 14.000,- , bedoeld voor
nog vier studiejaren, kunnen toekennen aan een nieuwe studente, Janan,
derdejaars Geneeskunde in Tel Aviv.

Doneer

Van 4 tot 14 oktober 2017 gaat het bestuur van de Stichting op werkbezoek
in Israël. Het doel is, naast het ontmoeten van studenten, afgestudeerde
studenten en contactpersonen, vooral
gericht op de samenwerking met en
definitieve overdracht van het studiebeurzenproject aan de Sana Foundation. Gesprekken over samenwerking en
een eventuele overdracht zijn in 2007
op gang gekomen. Tijdens het werkbezoek in 2008 was dit onderwerp van
een bijeenkomst met afgestudeerde
studenten en studenten. Zij hebben
toen verklaard mee te willen werken
aan de opbouw van een partnerorganisatie. In 2009 heeft de eerste vergade-
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