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foto: unrecognized village met een Joodse nederzet ting op de achtergrond

Ola
“Ik ben een van de weinige vrouwelijke
tandartsen met een privépraktijk in
Israël. Daar ben ik trots op, want het
beroep wordt nog steeds door mannen gedomineerd. Mijn werk geeft me
veel voldoening; ik vind het heerlijk
om met mijn handen te werken en ik
geniet van het contact met mensen”.
Nu ruim zeven jaar later mailt Ola ons
dat het goed gaat met haar. Samen
met haar man heeft ze twee kinderen van acht en vier jaar oud en haar
tandartsenpraktijk in Jaffa floreert. Ola
heeft contact met de SANA Foundation,
steunde hun studiebeurzenproject met
een gift en heeft toegezegd aan nieuwe
studenten te vertellen over haar eigen
ervaring.
Foto tweeluik: Gerdien Wolthaus Paauw 2013.

Trees Kosterman
interviewt twee
studenten van SANA
Afgelopen week bezocht ik Rim en
Kareen, twee van onze studenten. Zij
ontvingen een studiebeurs en begeleiding van SANA Foundation dankzij
de financiering ervan door de Stichting
Vrienden van Nazareth. Ik was nieuwsgierig welk verschil de beurs voor hen
heeft gemaakt. Ik heb ontzettend
genoten van deze interviews en ben
trots dat wij, de SANA Foundation,
een kleine rol hebben gespeeld in
het succes van deze ambitieuze jonge
vrouwen.

veel zelfvertrouwen, ze was er trots
op. Het bedrag is genoeg voor de
inschrijving bij de universiteit, enkele
maanden kamerhuur en eventuele
boeken. Hierdoor heeft ze er niet veel
bij hoeven werken en kon ze zich wijden aan haar studie. Daarnaast liep ze
stage en maakte vaak weken van meer
dan 60/70 uur met werk en studie.
Thuissituatie
Rim’s moeder komt er even bij. Zij vertelt dat, ondanks dat haar man in het
onderwijs zit en zij ook parttime werkt,
het moeilijk is om de eindjes aan
elkaar te knopen met 5 kinderen die
allemaal (willen) studeren. Een dochter
studeert medicijnen, de oudste Bezigheidstherapie.

Rim, Verpleegkundige

Rim is bijna 23 en studeerde in Jerusalem. Ze heeft nog 2 zusjes en 2
broers. Haar vader zit in het onderwijs,
haar moeder werkt parttime in een
kinderopvangcentrum. Ze vroeg een
beurs aan voor het tweede jaar van
haar studie en is nu bijna klaar. Ze had
altijd goede cijfers en hoopt in september het staatsexamen te halen. Momenteel werkt Rim in een ziekenhuis
in Rishon Letzion, dichtbij Tel Aviv. Ze
is naar huis gekomen omdat dicht bij
haar woonplek enkele bommen vielen
en zij zich er niet meer veilig voelde.
Een studiebeurs via SANA
De beurs heeft veel voor Rim betekend. Dat ze werd uitgekozen gaf haar

Rim en Trees.

Kareen.

Kareen, Biologe en Medisch
Wetenschapper

Kareen is 22 en studeerde aan de Universiteit van Haifa. Zij deed een aanvraag voor het tweede en derde jaar
van haar studie. Kareen wilde graag
medicijnen studeren, maar, zegt ze, ik
val flauw wanneer ik bloed zie, en heb
daarom deze richting gekozen. Kareen
is geslaagd en beraad zich over haar
toekomst. Onderwijs geven of onderzoek doen, ze weet het nog niet zeker
en gaat nu eerst werken om daarna
aan een masters te beginnen. Dankzij
de beurs heeft ze haar studie in drie
jaar kunnen doen, gewoonlijk staat er
4 à 5 jaar voor. Ze hoefde er niet bij te
werken en maakte lange studiedagen.
Kareen is de oudste in een eenouder
gezin van zes kinderen. Het gezin leeft
op een absoluut minimum, en zonder
onze steun had ze haar studie waarschijnlijk niet kunnen afmaken.

DE
STUDENTEN,
ONZE
KANJERS
Saida, 1e jaar Psychologie en
Sociologie

Ik ben zo blij met de beurs die ik van
jullie krijg en ik mij kan richten op mijn
studie aan het Ashkelon college in
plaats van op bijbaantjes en op geld
bijeenschrapen.
Haar achtergrond
Het was voor mij als student, met Arabisch als moedertaal, moeilijk vloeiend
Hebreeuws te spreken en te discussieren. Nu beheers ik die taal en ben ik
vaak de eerste die een vraag stelt of
met een antwoord komt.
Bovendien woon ik in de Negev, in het
zuiden van Israël. Ons gezin bestaat
uit negen personen, mijn ouders niet
meegerekend. Dankzij de beurs kan
ik het mij veroorloven met de bus te
gaan, wat handig is en mij meer zelfstandigheid geeft.
Grote veranderingen
Het afgelopen jaar heeft mij in veel
opzichten veranderd: ik heb meer
verantwoordelijkheid genomen en
nauwelijks meer vrije tijd vanwege de
hoeveelheid stof die ik moet bestuderen. Mijn hang naar zelfstandigheid en

mijn zelfvertrouwen zijn enorm toegenomen. Ik had ook nooit gedacht dat
ik vrienden buiten mijn gemeenschap
zou maken. Nu heb ik veel vrienden
met een Joodse of Christelijke achtergrond.
Mijn kijk op het leven is veranderd,
ik heb ontdekt dat succes een hoop
inspanning, tijd en geduld vergt. Ik wil
mij steeds meer op mijn studie richten
en goede cijfers halen.
Plannen na Corona
Ik ben ambitieus en zit vol plannen.
Vanwege het coronavirus heb ik geen
vrijwilligerswerk kunnen doen. Maar ik
begin eraan zo gauw het weer mogelijk
is. Ik wil graag werken in het Surka ziekenhuis in Beer-sheva en denk erover
Russisch te gaan studeren, iets wat ik
altijd al wilde.
Vaccineren was voor iedereen een
nieuwe ervaring. Hoewel veel mensen
mij huiverig probeerden te maken, heb
ik het toch laten doen en met mij de
meerderheid van de mensen.

Sukina 4e jaar Wiskunde

Het afgelopen semester met e-learning
en online lessen deed ik veel kennis
op in nieuwe vakken. Een pré was dat
ik tijdens de koude dagen zonder druk
kon studeren in een warme en aangename omgeving. Nadeel was dat in de
cijferbeoordeling onrechtvaardigheden
slopen, er te weinig tijd werd uitgetrokken voor tentamens en ze erg moeilijk
waren. Ook waren er technische problemen zoals een zwak internetsignaal
of stroomstoringen. Gelukkig heb ik dit
hoofdstuk met goede cijfers afgesloten, daar ben ik blij om.

Vanwege Covid-19 waren er weinig activiteiten bij de organisatie waar ik mijn
vrijwilligerswerk doe, maar nu beginnen we weer met een lesprogramma
voor leerlingen met leermoeilijkheden.

Loseen, 4de en laatste jaar
Verpleegkunde

Ik ben blij dat dit mijn laatste jaar is
aan de Hebrew University in Jerusalem. Het eerste semester zit erop, ik
vond het niet zo moeilijk en heb het
gelukkig met goede cijfers afgesloten.
Hierna hervat ik mijn stagevakken in
het ziekenhuis en dan rest nog maar
een vak.
Ik werk nog steeds als praktijkondersteuner in een privé psychologie
praktijk in Sakhnin. Dit werk, als vrijwilliger, is van toegevoegde waarde voor
mijn studie omdat ik hier de kans krijg
met patiënten om te gaan, hen bij te
staan en advies te geven. Ik ben jullie
erg dankbaar voor de kansen die de
studiebeurs mij heeft geboden, en het
vrijwilligerswerk waar ik mee kennis
heb gemaakt.

Loseen.

2021: het jaar van afbouw van de Stichting
U leest het goed, eind 2021 zal de
Stichting Vrienden van Nazareth
worden afgebouwd. We hebben
dan nog één student, Saida, onder
onze hoede. Zij is op de hoogte
van de opheffing van de Stichting,
en weet dat SANA Foundation haar
begeleiding overneemt en wij garant
staan voor de rest van haar beurs.
In december verschijnt de laatste
FRIENDS met een terugblik op onze
geschiedenis.
Voorjaar 2022 valt in de bestuursvergadering het officiële besluit.
Daarna worden alle formele zaken
via de Kamer van Koophandel en
van de ANBI-erkenning afgerond.

Onze Vrienden
Uw giften hebben naast de grote
donaties van organisaties, de doelen
van de Stichting, het studiebeurzenproject en publiciteit over het
àndere Israël, in de afgelopen 35
jaar mogelijk gemaakt. Daar zijn
wij u dankbaar voor. Dat de SANA
Foundation, onze partner NGO met
dezelfde doelstelling als onze Stichting, in de afgelopen jaren in Israël
tot stand is gekomen, verheugt ons
enorm. Dankzij de grote inzet van
een actief en betrouwbaar bestuur
zal ons gezamenlijke doel, hoger
onderwijs voor Palestijnse jonge
vrouwen, overeind blijven. Vrienden

die een meerjarentoezegging deden
tot na 2021 zullen wij persoonlijk
informeren over de consequenties.

Doneren kan
nog in 2021
Maak uw bijdrage over op
NL42 INGB 0001 4439 82
voor huidige en toekomstige
Palestijnse studenten in Israël.
Dank u wel!

SANA flyer 2021 (verschijnt ook in Engels en Arabisch).

Verslag bestuur SANA Foundation
door Trees Kosterman
Een moeilijk jaar
Het afgelopen studiejaar was voor
onze studenten niet gemakkelijk.
COVID-19 had grote invloed op de
lesprogramma’s en is uitsluitend online
les gegeven. De euforie vanwege de
heropening van het maatschappelijk
leven werd wreed onderbroken door
het uitbreken van een open conflict
tussen Palestijnen en Israël, met Gaza
als triest middelpunt. Ook in Israël zelf
en de Westbank ontstonden grote
spanningen tussen de bevolkingsgroepen. Intussen houden onze studenten
stand en zetten hun studie zo goed
mogelijk voort. Normaal gesproken
hebben de meesten bijbaantjes om
nog wat extra geld te verdienen, maar
door de omstandigheden was dat de
afgelopen periode vrijwel onmogelijk.
Bestuurlijke ontwikkelingen
Het huidige bestuur van de SANA
Foundation dat sinds 2017 goed samenwerkt, heeft intussen een solide
basis en verwelkomt binnenkort twee
nieuwe bestuursleden. Met financiële
hulp van de Stichting Vrienden van Nazareth begeleiden we nu 9 studenten,

twee van hen studeren bijna af. Onze
bankzaken hebben wij goed kunnen
(her)structureren. Dat is hier niet
gemakkelijk, het banksysteem bijvoorbeeld is klantonvriendelijk. De financiële
rapportage voor ‘Rasham Ha’amutot’
oftewel de ‘Registratie Goede Doelen’,
is met een externe accountant afgerond.
Fondswerving
Voortbouwend op de zeer gewaardeerde donaties uit Nederland, zijn we
bezig zelf een netwerk op te bouwen

en in gesprek met verschillende donor-organisaties. Fondswerving is voor
ons een prioriteit. We hebben veel te
danken aan de Vrienden van Nazareth,
die ons begeleid hebben en waar we
veel van hebben geleerd. Wij hopen
dat individuele donoren in Nederland
ons in de toekomst blijven steunen. Zo
staan we dit jaar vol vertrouwen in het
transitie proces naar een zelfstandige
NGO. Het komend studiejaar kunnen
we de eerste student met eigen financiële middelen ondersteunen.
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