Jaarverslag 2018
Belangrijke ontwikkelingen
In het afgelopen jaar ligt de focus van het bestuur op de toekomst
en verdere ontwikkeling van SANA Foundation, onze partner NGO
in Israël. Het werkbezoek in december 2017 heeft ons veel
inspiratie en aanknopingspunten gegeven voor concrete uitwerking
in 2018. Alle energie is gericht op de realisatie en continuïteit van
het reeds 30 jaar bestaande Studiebeurzenproject onder de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur van
SANA Foundation. In de ogen van het bestuur van onze Stichting
is dat de enige manier om ook in de toekomst het verlenen van
beurzen aan Palestijnse meisjes in Israël, hun eigen land, voort te
zetten. Studiebeurzen waarmee zij kunnen studeren aan
universiteiten en hogescholen in o.a. Tel Aviv, Haifa, Jeruzalem,
Nazareth en Beer Sheva.
De brieven en e-mails die wij in 2018 ontvingen laten zien dat
studenten al tijdens, maar zeker ook na afronding van hun
academische opleiding, werken aan hun eigen toekomst en aan
die van hun land.
Wij zijn blij u, Vrienden en donateurs, via dit jaarlijkse verslag
over deze ontwikkeling te informeren en tevens verantwoording
af te leggen over het beheer van de financiën in 2018.
Rens Kessener 1944 - 2018
Op 15 maart hebben wij samen met familie en vrienden afscheid
genomen van Rens Kessener.
Zeven jaar, van 2011 tot en
met 2017 was Rens onze
penningmeester.
Hij was een toegewijde en
gedreven bestuurder met een
goed oog voor de
haalbaarheid van de doelen
van onze Stichting. Wij
leerde hem kennen als een
mens met grote belang-stelling voor mensen en hun beweegredenen.
Op het werkbezoek in 2013 kwam zijn talent voor coaching tot zijn
recht in het overleg met het jonge bestuur van SANA Foundation. Wij
zijn Rens veel dank verschuldigd voor zijn onbaatzuchtige inzet voor
onze Palestijnse studenten. Wij missen hem en houden zijn
gedachtengoed in ere.

Uw steun en vertrouwen in het afgelopen jaar doen ons goed.
Heel veel dank hiervoor.

STICHTING
VRIENDEN VAN NAZARETH
is in 1985 in Tilburg opgericht om
aandacht en steun te vragen voor de
Palestijnse minderheid van ± 20% van
de burgers in Israël.
Doelstelling
Perspectief bieden aan Palestijnse
jongeren met het verlenen van
studiebeurzen in Israël. Dit in dienst van
vrede en verzoening tussen Israël en het
Palestijnse volk.
Twee activiteiten staan centraal
- Fondswerving t.b.v. het Studiebeurzenproject voor academische vorming van
Palestijnse jongeren, in samenwerking
met SANA Foundation.
- Publiciteit over ‘het ándere Israël’ via
de contactbrief FRIENDS.
Bestuur van de Stichting
Amin Ghazal, voorzitter;
Hanneke Heisterkamp, penningmeester;
Els Schots, secretaris;
Wil Verheggen, oud-bestuurslid en
adviseur; Rens Kessener,
penningmeester, overleden 09-03-2018.
Adres van de Stichting
P.O. Box 2256
5001 CG Tilburg
E.: info@friends-nazareth.nl
W.: www.friends-nazareth.nl
FRIENDS, de contactbrief, verschijnt
tweemaal per jaar en wordt, al of niet
digitaal, toegezonden aan wie de
Stichting financieel steunt. Kosten € 10,per jaar.
ISSN: 2452-1183
Financiële bijdragen zijn over te maken
op rekeningnummer:
• NL42 INGB 0001 4439 82
• NL23 ABNA 0523 6123 54
Ten name van Stichting Vrienden van
Nazareth, Tilburg.
* ANBI fiscaal nummer: 816038375
Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel:
Nummer: 41096723
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Ook in 2018 is een positief resultaat
bereikt. Behalve de giften van trouwe
gegarandeerde Vrienden en die van
Fondsen hebben een legaat en extra
donaties vanwege overlijdens hier een
grote bijdrage aan geleverd.
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Het bestuur streeft er naar de kosten
voor secretariaat, bestuur, representatie
en internet laag te houden en de
inkomsten zo veel mogelijk te besteden
aan studiebeurzen en publiciteit.
We zijn tevreden dat ook in 2018 deze
kosten ruim onder de 2% van de totale
begroting bleven. Hiervan is 1% voor
rekening van het internet.
Voor verrichtte werkzaamheden voor de
Stichting ontvangen de vrijwilligers een
vergoeding. Zij doneren die vervolgens
weer als gift aan de Stichting.
Deze bedragen vallen tegen elkaar weg.
Om verwarring te voorkomen zijn deze
bedragen niet zichtbaar in onderstaande
grafieken.
In 2018 heeft het bestuur substantieel
geïnvesteerd in de ondersteuning van de
professionalisering van SANA
Foundation. Twee personen hebben in
2018 een onkostenvergoeding
ontvangen voor hun intensieve bijdrage
in tijd aan de herstart en opbouw van
het bestuur van SANA Foundation.
Tevens is in oktober aan vier studenten
via SANA Foundation een beurs
gegeven.

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
Bestuursvergaderingen
Onder leiding van Amin Ghazal heeft het bestuur
Teken een ‘ Overeenkomst Periodieke gift in geld’.
zeven maal vergaderd. Daarnaast vindt regelmatig,
Eind 2018 zijn een aantal overeenkomsten met Vrienden
via e-mail en Skype, bestuurlijk overleg plaats met
afgelopen. U weet dat onder bepaalde voorwaarden uw
contactpersonen in Israël en het bestuur van SANA
gift volledig aftrekbaar is voor de belasting?
Foundation. Intensief contact met de studenten is
Ga voor meer informatie en een nieuwe schriftelijke
overeenkomst naar www.friends-nazareth.nl
nodig over de behaalde studieresultaten en over de
verslaglegging van het vrijwilligerswerk.
De contrôle op het goed verlopen van de financiële transacties naar Palestijnen in Israël is tijdrovend.
Begin 2018 is aan Trees Kosterman, al jaren één van de contactpersonen van de Stichting, gevraagd het
bestuur van Sana Foundation in Israël te begeleiden en te ondersteunen. Zij neemt actief deel aan de
bestuursvergaderingen en geeft periodiek uitgebreid verslag over de laatste ontwikkelingen.
Het bestuur besluit na het overlijden van Rens Kessener, geen nieuw bestuurslid te zoeken en Hanneke
Heisterkamp te benoemen tot penningmeester.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De AVG, vanwege de bescherming van persoonsgegevens, is het hele jaar volop in het nieuws. Op 21 juli
2018 stelt het bestuur ingevolge de AVG-wetgeving een Privacyverklaring vast. Met het terugsturen van een
ondertekende verklaring hebben Vrienden en Donateurs ingestemd met de gegevensverwerking.
Sana Foundation
Onder leiding van Trees Kosterman heeft Sana Foundation een doorstart kunnen maken. Nieuwe bestuursleden zijn gevraagd en geïnstalleerd. Er is een begin
SANA Foundation is onze partner organisatie in
gemaakt met het opstellen van een bestuurlijk stapIsraël. Doel van SANA Foundation is ook het
penplan. De administratieve zaken zijn doorgelicht en
verstrekken van studiebeurzen aan Palestijnse studenten.
geordend en de terugbetaling van het leengedeelte van
Financiering hiervan vindt ondermeer plaats met de
de uitgegeven studiebeurzen vindt plaats. Intussen
terugbetaling in Israël door de afgestudeerde studenten
heeft Sana Foundation vier studenten onder haar
van 25% van de ontvangen beurs, die ze als lening
kregen van onze Stichting.
hoede, verlenen hen de beurs en begeleiden hen.
Publiciteit
Met veel plezier heeft de Stichting in juni en december de uitgave van de FRIENDS, contactbrieven nummer
62 en 63, gerealiseerd. Dat is iedere keer weer mogelijk dankzij de indrukwekkende bijdragen van de
studenten. Ieder half jaar doen zij verslag van hun vorderingen en hun persoonlijke ontwikkeling in de
universitaire wereld van Israël. Lees deze verslagen ook op de website www.friends-nazareth.nl.

STUDIEBEURZEN PROJECT
Op 1 januari 2018 studeren zeven studenten met een studiebeurs van de Stichting in Israël. De studies die zij
volgen zijn Geneeskunde, Engels en Arabisch, Sociologie/Antropologie, Optometrie, Verpleegkunde,
Organisatie van de gezondheidszorg, Wiskunde en Statistiek. Een van hen ontvangt de beurs via SANA
Foundation. Allen hebben het studiejaar
succesvol afgerond en starten in oktober aan
het nieuwe studiejaar.
Om SANA Foundation ervaring te laten
opdoen in het studiebeurzenproject is besloten
dat wij in oktober geen nieuwe studenten meer
opnemen in ons studie-beurzenproject. Nieuwe
studenten worden door SANA Foundation
geselecteerd en opgenomen in hun studiebeurzenproject en door hen begeleid. Wij
geven de financiele ondersteuning, dit onder
dezelfde condities als wij hanteren zoals het
vrijwilligerswerk, de evaluaties en impressies. Zo ontvangen in oktober 2018 vier studenten via SANA
Foundation een studiebeurs, voor de studies Grafisch ontwerper, Verpleegkunde, Geneeskunde en Speciaal
onderwijs in het vak Wetenschap. Zes studenten ontvangen een beurs via onze Stichting.

Nada: (Engels) “Door leerlingen te
helpen, word ik ook geholpen. Het is
fijn een glimlach bij hen te zien. Elke
dag dat ik als vrijwilliger werk, heb ik
vlinders in mijn buik: Ik vind het erg
leuk anderen te helpen, zeker als ik
zie dat ik een positieve rol heb in hun
ontwikkeling”.

Loseen (Verpleegkunde): Doet vrijwilligerswerk in de praktijk van een
psycholoog: “in het begin vond ik het moeilijk, ik kreeg met bijzondere
kinderen te maken. Na een tijdje voelde ik hoe de kinderen en hun
ouders mij waardeerden en zich door mij lieten helpen. Ik word zo blij
van hun positieve feedback. Ik heb geleerd te communiceren, van
kinderen te houden en behulpzaam te zijn, voorwaarden om een goed
verpleegkundige te zijn“.

Sukina: (Wiskunde en Statistiek) “Ik volg een veeleisende studie,
ik doe mijn best en ben erg tevreden over mijn docenten. In mijn
vrijwilligerswerk ontwikkel ik mijn persoonlijkheid en sociale
vaardigheden, want ik heb daar een hoop vrienden en geniet van
mijn werk. Als docent vrijwilliger leer ik kinderen die niet goed
kunnen meekomen op school om te gaan met anderen en hun
vrije tijd om goede resultaten te behalen. Het geeft mij een goed
gevoel, wanneer je bij succes een lach op hun gezichten ziet. Ik
moet heel veel geduld hebben maar vind het werk fantastisch.”

Ala’a: (Sociologie) “Ik hoor vaak dat ‘mensen geen hoop meer
hebben op een betere wereld’ – een gevoel dat ik volledig begrijp
– maar ik geloof dat hoop niet iets is buiten ons, maar iets ín ons.
Ik krijg waardering voor de inspanning die elke persoon levert, ik
begrijp hoe moeilijk het is om te geloven in verbetering van je
situatie. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, als mens
houden we nog steeds deze hoop als deel van ons menszijn”

In oktober was de Stichting aanwezig op een goed bezochte bijeenkomst van The Rights Forum in Tilburg.
Gerdien Wolthaus Paauw presenteerde haar fotoproject ‘Jerusalem heart of the city’ en de Stichting kreeg de
gelegenheid met een presentatie het werk en studiebeuzenproject onder de aandacht te brengen. Tevens was de
Stichting in november present op de projectpresentaties in de Kloosterkerk in Den Haag.
Februari 2019
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth

