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Jenan

Vijfdejaars student medicijnen in Haifa
In haar derde jaar kreeg zij haar eerste
studiebeurs via de Sana Foundation.
Ze heeft het niet gemakkelijk. Ze
schrijft ons dat ze problemen ervaart
in de manier waarop patiënten haar
bejegenen omdat ze een Nijab draagt.
Ze verdraagt het omdat ze, zoals ze
zegt, dit niet als een persoonlijke
aanval neemt. Ik ben een dokter, zegt
ze, en help iedereen los van zijn of
haar achtergrond. Ik heb de eed van
Hippocrates afgelegd en dat verplicht
mij daartoe, ook al is dat niet altijd
gemakkelijk.

Waed aan het werk bij het Insurance Department in Bethlehem Health Directorate.

Dankbare studenten

Ala’a: Ik dank de bestuursleden
voor hun voortdurende steun en aandacht. Daarvoor zal ik mijn hele leven
dankbaar blijven. Ik wens ook mijn
vrouwelijke mede (beurs)studenten
geluk, zowel in hun studie als in hun
persoonlijke ontwikkeling.

Jenan bij de meeting van Sana tijdens het
werkbezoek in december 2017.

Waed

studeerde organisatie van de gezond
heidszorg aan de Open Universiteit
in Bethlehem
Dank voor deze studiebeurs die een
groot verschil betekende in mijn leven.
Niet alleen om de studie af te maken
maar zeker vanwege het vrijwilligerswerk wat mij veel ervaring gaf. Het
leerde mij omgaan met zoveel verschillende situaties en nieuwe mensen die
ik ontmoette. Ik heb nu meer vertrouwen, ben een verantwoordelijke en
actieve vrouw en mijn sociale leven is
vol met mensen waarvan ik nooit kon
bedenken dat ik ze zou ontmoeten.
Het is deprimerend te zien hoe Palestijnse mensen lijden in het dagelijkse
leven, speciaal vrouwen en kinderen.
Ik doe mijn best hen zo goed mogelijk
te helpen, serieus en met veel geduld.
Het vrijwilligerswerk veranderde mijn
persoonlijkheid op een positieve wijze,
ik zal niet ophouden om mensen te
helpen. Bedankt, dat jullie me deze
kans gaven.

Loseen: Ik wil jullie bedanken voor
de beurs die het volgen van de studie
gemakkelijker heeft gemaakt en voor
deze kans met anderen om te gaan en
hun zo goed mogelijk te helpen. Lees
hun verslag op www.friends-nazareth.nl.

Nada

Derdejaars Engels in Orogot
Eerlijk gezegd zou ik zonder deze
beurs niet gekomen zijn waar ik nu
ben. Ik zou te veel moeite en spanning
hebben gehad om het financieel voor
elkaar te krijgen naast mijn studie.
Deze beurs is een zegen van God, het
is mijn vangnet en mijn steun. Ik kan er
alleen maar dankbaar voor zijn.
Droom waarmaken
Op de universiteit/hogeschool werd
ik gepest en een keer van de trap
geduwd. Ook is mijn tas een keer
gestolen en mijn stoel besmeurd
met racistische termen. Veel mensen
probeerden een reactie van mij uit te
lokken, maar ik hield mijn hoofd koel
en liet mij niet afleiden. Ik wil slagen,
mijn dromen waarmaken, en laat mij
daar echt niet door mensen die mij
haten van af houden.

Vrijwilligerswerk
Eigenlijk heb ik mijzelf gevonden in
mijn vrijwilligerswerk. Het geeft mij
veel voldoening en plezier om teenagers, worstelend met hun problemen,
te helpen. Ik weet dat ik voor hen van
nut ben, ik heb invloed op hun manier
van denken en hoe zij dingen zien. Dat
maakt mij erg gelukkig. Ik help leerlingen die moeite hebben met Engels
om er meer grip op te krijgen. Ik leg
de nadruk op spreekvaardigheid en
schrijfvaardigheid. Ik help hen hoe hun
afstudeerproject aan te pakken en hun
gedachten in het Engels vorm te geven.
Gezin
In het afgelopen jaar ben ik getrouwd
en heb intussen een dochter, ze heet
Besan. Het was en is echt moeilijk om
geconcentreerd te blijven, maar het
hebben van de beurs was voor mij een
grote motivatie. Telkens als ik dacht
dat ik het niet zou halen, was daar de
beurs die mij steunde en mij eraan

Doneer
Maak uw bijdrage over op
NL42 INGB 0001 4439 82 of zet uw
gift nog dit jaar over in een periodieke
schenking met een minimale looptijd
van vijf jaar. Deze is dan nog volledig
aftrekbaar voor de belasting. Ga naar
www.friends-nazareth.nl en download
het daarvoor bestemde formulier.

Dank u wel!

Kunstwerk van Sager al Qatil, een Palestijnse kunstenaar
S a g e r a l Q a t i l (1959) i s g e b o r e n
i n e e n v l u c h te l i n g e n k a m p d i c h t b i j
R a m a l l a h . Si n d s 1989 w o o n d e
hij in Nederland. Op uitnodiging
v a n d e St i c h t i n g h e e f t h i j , t i j d e n s
een symposium bij gelegenheid
v a n e e n b e zo e k v a n m o s l i m s
e n c h r i s te n e n u i t N a z a r e t h i n
199 0, e e n e x p o s i t i e v a n z i j n w e r k
v e r zo r g d .
T i j d e n s h e t w e r k b e zo e k i n
d e c e m b e r 2017 i s d i t k u n s t w e r k
I n t h e p o w e r o f s o l i d a r i t y, t o t d a t
j a a r i n b e z i t v a n Si ny B o o t s m a ,
o p r i c h t s te r v a n d e St i c h t i ng ,
of ficieel overhandigd aan Sana
Foundation. Sager al Qatil overleed
i n 20 0 4 a a n e e n h a r t i n f a r c t .

herinnerde wat mij te doen stond. Ik
voelde dat er mensen waren die in
mij geloofden en mij steunden, en dat
wilde ik zo houden. Nu heb ik vakantie maar 25 oktober 2018 ga ik terug
naar de universiteit voor het derde jaar
Engels, mijn hoofdvak. Ik heb dan vier
dagen college en een dag vrijwilligerswerk.

Afraa

Derdejaars optometrie in Jeruzalem
Laten we beginnen met de aanpassing
aan het leven in Jeruzalem, dat heel
anders is dan mijn leven in Sakhnin.
In het begin was het niet gemakkelijk
met Joodse mensen om te gaan, maar
daar moet je doorheen omdat zij jouw
medestudenten zijn en je hen, waar
je ook gaat, tegenkomt, ontmoet en
spreekt. Dit was het eerste jaar eng
omdat mijn Hebreeuws niet zo goed

was en er in mijn geboortestad geen
Joodse mensen waren. Ik werd alleen
met hen geconfronteerd wanneer ik
buiten de stad was. Vergeet niet dat
Jeruzalem een van de meest problematische steden is om als Arabisch
persoon te leven.
Veel geleerd
Nu ben ik derdejaars en zit ik veel
beter in mijn vel, ik heb meer zelfvertrouwen en ik kan voor mijzelf opkomen. Dit heeft verschillende oorzaken:
op de eerste plaats sta ik nu op eigen
benen, los van mijn ouders; op de
tweede plaats doe ik sinds het eerste
studiejaar vrijwilligerswerk; en op de
derde plaats ben ik vanaf het derde
studiejaar gaan werken. Van al die
feiten heb ik een hoop geleerd. Het
belangrijkste is dat ik in mijn vrijwilligerswerk heb ervaren dat je altijd de
tijd vindt een ander te helpen. Tijdens

Sukina: de minister van onderwijs bekijkt onze tentoonstelling over koken op zonne-energie tijdens
de Wetenschapsmarkt.

mijn studie kwam ik erachter dat je
hard moet werken om te slagen en
in mijn werk dat je, wat je doet, leuk
moet vinden om resultaat te hebben.
Kortom: Ik ben van Jeruzalem gaan
houden dat ik nu als mijn tweede thuis
beschouw.

Sukina

Tweedejaars wiskunde en statistiek
in Nablus
Op de Al-Najah universiteit heb ik veel
vrienden, leuke en vriendelijke mensen. Ik heb het er naar mijn zin en ga
elke dag naar de bibliotheek en surf op
internet voor mijn studie. Ik ben erg tevreden over mijn docenten, zij zijn aardig en kundig. Soms heb ik problemen,
want ik volg een veeleisende studie, ik
doe mijn best om die problemen op
te lossen. Ik besteed veel tijd aan mijn
vrijwilligerswerk en ontwikkel daar mijn
persoonlijkheid en sociale vaardigheden, want ik heb daar ook een hoop
vrienden en ik geniet van mijn werk.
Vrijwilligerswerk
Ik ben docent-vrijwilliger voor kinderen
die niet goed kunnen meekomen op
school. Ik leer ze hoe om te gaan met
anderen en hun vrije tijd, zodat zij betere resultaten kunnen gaan behalen.
Ik ben blij met dit werk, ik werk met
mensen en het leert mij hoe kinderen
met leermoeilijkheden te benaderen.
Het geeft een goed gevoel wanneer je
(bij succes) een lach op hun gezichten
ziet. Ik moet heel veel geduld hebben,
maar ik vind het werk fantastisch.

Nieuwe
ontwikkelingen
Sana Foundation
Bestuur Sana Foundation met Trees (rechts
achter) en v.l.n.r. Ruud, Mysoon, Abeer en
Sanaa. De foto is gemaakt door Lana.

Maand van de
geschiedenis
In dit kader organiseerde ‘The
Rights Forum’ drie bijeenkomsten in Zwolle, Amersfoort en
Tilburg. Op 24 oktober was in
Tilburg een bestuurslid van de
Stichting Vrienden van Nazareth
een van de sprekers.
Gerdien Wolthaus Paauw presenteerde op alle bijeenkomsten
haar fotoproject ‘Jerusalem heart
of the city’. In mei 2018 verbleef
zij tien dagen in Oost-Jeruzalem
om in beeld te brengen hoe Palestijnen hun leven en toekomst
ervaren. Gerdien ontmoette en
fotografeerde daar 15 Palestijnen
en Joden. De foto van Oost-Jeruzalem op het voorblad, de stad
waar enkele van onze studenten wonen en studeren, is ook
van haar hand. Gerdien is een
goede bekende en Vriend van
de Stichting. In 2013 maakte zij
in opdracht van het bestuur de
fotoserie ‘Palestinian women,
empower their future’. Met deze
foto’s wil de Stichting donateurs
en betrokkenen in Nederland en
daar buiten laten zien wat een
studiebeurs voor een Palestijnse
student in Israël betekent (zie de
fotoserie op www.friends-nazareth.nl).

Trees Kosterman, al vele jaren een van
onze contactpersonen, ondersteunt
met enthousiasme sinds december
2017 het bestuur van Sana Foundation, onze partnerorganisatie in Israël.
Intussen is het bestuur gedeeltelijk
vernieuwd en zijn met behulp van het
netwerk van de Stichting, vier nieuwe
mensen bereid gevonden tot het bestuur toe te treden en onlangs officieel
geregistreerd. Een grote prestatie, het
is namelijk niet eenvoudig voor een
Palestijnse NGO, bestuurlijke en administratieve zaken, wettelijk geregeld te
krijgen.
Behalve Jenan, zijn nu drie nieuwe
studenten aan het programma van
Sana toegelaten. Zij ontvingen onlangs
de eerste helft van de hun toegewezen beurs.
Betekenis van Sana Foundation
Sana is het Arabische woord voor ‘Het
Licht’ . De letters zijn op zichzelf ook
een afkorting van de drie woorden
‘Academic Women Together’.

Deze naam is bedacht tijdens de
oprichtingsvergadering op I4 februari
2009 in Nazareth.
De visie van Sana is dat iedere Palestijns Arabische vrouw in Israël de
mogelijkheid krijgt een academische
studie te gaan volgen.
Belangrijkste activiteiten zijn het
toekennen van studiebeurzen aan
vrouwelijke Arabische studenten en
het bewust maken van de maatschappij van het belang van hoger onderwijs
voor Arabische vrouwen. Lees meer
in de impressie van Trees Kosterman
over de ontwikkeling van Sana op de
website.
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