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Introductie
De naam van de Stichting verwijst naar Nazareth, de grootste Palestijns-Arabische stad in Israël. De Stichting
staat daarmee symbool voor de Palestijns-Arabische burgers, die 20% uitmaken van de burgers van de staat
Israël. Voor Palestijnen is Israël nog steeds hun – in het Arabisch – 'Al-Watan', 't thuis.
Sinds 1985 vraagt de Stichting aandacht en steun voor de Palestijnse burgers van de staat Israël. De Stichting
doet dit o.a. met behulp van een studiebeurzenproject. Een aantal Palestijnse studenten, voornamelijk
vrouwen, kunnen hiermee een academische studie volgen aan de universiteiten van Haifa, Tel Aviv,
Jeruzalem en Beer Sheva.
Inspanningen van de Stichting zijn gericht op de doelstelling:
‘aandacht en steun vragen voor de Palestijnse burgers van de staat Israël’
o

tot opheffing van de achterstelling waarin deze bevolkingsgroep sinds de oprichting van de staat in 1948
nog steeds verkeert;

o

tot versterking van democratische verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen binnen
Israël;

o

ten dienste van vrede en verzoening tussen de staat Israël en het Palestijnse volk.

Uitgangspunt voor de Stichting is de positiebepaling zoals de Palestijnse burgers deze zelf formuleren.
Tot 1948 vormden de Palestijnen de grootste bevolkingsgroep in Israël. Vanaf het ontstaan van de staat
Israël in dat jaar, zijn zij in de minderheid gekomen.
Deze minderheidspositie is enerzijds veroorzaakt door de massale vlucht van Palestijnen uit Israël in 1948 ten
gevolge van de gewelddadigheden, anderzijds door de toename van de Joodse meerderheid als gevolg van
het immigratiebeleid van Israël.
Beleidsdoelen voor de komende twee jaar zijn:
1. Verdieping van het Partnership met Sana Foundation in Israël.
2. Afronden van het Studiebeurzenproject in Nederland:
3. Publiciteit over ‘het ándere Israël’ via de FRIENDS, de contactbrief van de Stichting, en de website.
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1. Verdieping van het Partnership met Sana Foundation in Israël
Doel van Sana Foundation is het in stand houden van een studiebeurzenpoject in Israël
vergelijkbaar met dat van de Stichting Vrienden van Nazareth.
Sana Foundation ontvangt rechtstreekse donaties voor de studiebeurzen van de Stichting. Gedeeltelijke
terugbetaling van de studielening, 25% van de ontvangen beurs, zoals met de studenten van de Stichting is
overeengekomen, vindt ook rechtstreeks plaats aan Sana Foundation. Aan afgestudeerde studenten, in het
verleden ondersteund door de Stichting, wordt ook gevraagd een bijdrage te leveren, in natura of financieel.
Daarmee is Sana Foundation begonnen met het overnemen van de verantwoordelijkheid voor het
studiebeurzenproject en kan zij doorgaan met het leggen van de basis van een netwerk van afgestudeerde,
hoog opgeleide Palestijnse vrouwen zoals de Stichting voor ogen staat.
2. Afronden van het Studiebeurzenproject
In 1989 tot stand gekomen, richt het Studiebeurzenproject zich sindsdien op de academische vorming van
Palestijnse jongeren. Deelname aan hoger onderwijs in Israël door jonge mensen met een PalestijnsArabische achtergrond komt zowel de ontwikkeling van de intellectuele vermogens binnen de eigen
gemeenschap, als de communicatie met Joods-Israëlische leeftijdgenoten ten goede. Zo wil de Stichting
bijdragen aan een vreedzame oplossing van het conflict tussen Palestijnen en Joden.
Studenten doen per jaar 160 uur vrijwilligerswerk en rapporteren daarover. De contacten met de studenten
hierover zijn vaak aanleiding voor intensieve gesprekken, hetgeen weer de mogelijkheid biedt hen ook
moreel te ondersteunen.
De laatste drie nog toegekende beurzen aan huidige studenten worden gecontinueerd tot het einde van de
studie zoals in het ‘Document of agreement’ met de student is overeengekomen.
3. Publiciteit
In de FRIENDS, de contactbrief van de Stichting, staan impressies van de Palestijnse studenten over hun
leven, studeren en werken ín Israël. Voor Vrienden en geïnteresseerden verschijnt jaarlijks een jaarverslag
met daarin een verantwoording van de financiële situatie op basis van het jaarrapport van de accountant en
de inhoudelijke resultaten van het gepasseerde jaar. Daarnaast is de website www.friends-nazareth.nl een
onmisbaar communicatiemiddel.
ANBI -instelling
De stichting is door de belastingdienst aangewezen als ANBI -instelling en biedt bestuursleden en vrijwilligers
een vrijwilligers- en onkostenvergoeding aan. Het bedrag valt binnen het opgestelde kader van de regeling
Vrijwilligersvergoedingen van de belastingdienst. Het is gebruikelijk dit bedrag te doneren aan de Stichting.
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