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Palestijnse
studenten zijn
doorzetters
Aseel, 4e jaars Farmacie

Ik help met zaaien, besproeien, oogsten en verpakken van ecologische
tomaten.
Het is soms moeilijk en onvoorspelbaar werk; de kerstomaten kregen een
ziekte en besmetten andere gewassen.
Dan is het een opgave de oorzaak te
vinden en hoe een nieuwe uitbraak te
voorkomen. Het positieve is dat ik een
band met de aarde, onze aarde, krijg.
En ik stuit op veel nuttige informatie
over juiste aanplant en hoe het land te
bewerken.

Sukina, klaar met Wiskunde

Sukina rondt in juli haar studie Wiskunde af en is op zoek naar een baan. Zij
bedankt de Stichting voor de kans die
ze kreeg om met de studiebeurs aan
een goede universiteit te studeren.
Zij is de laatste die afstudeert van 147
Palestijnse studenten die sinds 1989
een studiebeurs ontvingen.

Saida, 2e jaars Psychologie en
Maatschappelijk Werk.

Studeren in een stad met overwegend
joodse inwoners en je aanpassen aan
een andere cultuur is niet eenvoudig.
Als eerstejaars zat ik in een groep met
voornamelijk joodse studenten en het
viel niet mee contact te maken vanwege de politieke omstandigheden.
Zo zei een mede-studente, toen ik
haar vroeg of zij mij haar samenvatting
over een bepaald onderdeel wilde
geven, dat zij dat niet had. Ik had echter gezien dat ze wel aantekeningen
had gemaakt. Ik vroeg soms om zo’n
samenvatting omdat docenten vaak
snel praten en Hebreeuws niet mijn
moedertaal is. Ik heb dan moeite om
alle uitleg direct te begrijpen. Maar ik
heb geleerd op mijzelf te vertrouwen
en soms waren mijn punten beter dan
die van studenten die Hebreeuws als
moedertaal hebben.

Reema, eindejaars Theater en
Engelse taal en literatuur

Op de valreep komt de vraag voor
een beurs binnen via Riad, een van
de contactpersonen. Het gezin, vier
kinderen en overleden vader, verkeert
in financiële nood en Reema zal haar
studie anders niet kunnen afmaken.
Intussen werkt zij als vrijwilliger bij het
theater en begint met Engelse bijles
geven.

Turkia, 3e jaars Kunst en Design.

Dit tweede semester was voor mij
emotioneel heel zwaar, op persoonlijk

Reema op het toneel.

vlak, qua studie en sociaal leven. Ik
besloot mijn studie halverwege het
semester te onderbreken toen de
politieke situatie mij het hevigst raakte
in de 23 jaar die ik in dit land leef.
Afgelopen jaren dacht ik bij de evaluatie nooit na waarom ik deze bijzondere
beurs eigenlijk ontving. Nu besef ik dat
die reflectie veel eerder had moeten
plaatsvinden.
Mijn situatie
Ik ben een Palestijnse met een Israëlische identiteitskaart en woon in Israël.
Ik studeer op een universiteit met een
campus op Mount Scopus in Jeruzalem, een door de UN beschermde
Israëlische enclave. Op deze locatie
had ik moeten beseffen waar ik was.
Want welke kant ik ook op kijk, ik zie
de apartheidsmuur en de snelbuslijn waarmee ik reis, gaat dwars door
Sheikh Jarrah. Vanwege de Zoom lessen en hoge studielast vergat ik soms
waar ik was. De gebeurtenissen in mei
duwden mij met de neus op de feiten.
Actie
In de nasleep van de situatie in Sheikh
Jarrah sloot ik mij aan bij een chatgroep van studenten van Bezalel die
protesteerden tegen de gebeurtenissen door weg te blijven uit de colleges.
Ik zei ja, hoewel ik niet echt begreep
hoe er van mij verwacht werd om
kritisch te leren denken in een omgeving waarin ik niemand ontmoette
die zijn zorgen uitte over de verschrikkingen die Palestijnse inwoners van
Jeruzalem moeten ondergaan. (Ik ben
een van de twee Palestijnse studenten
van mijn jaar op deze faculteit en wij
hebben bijna geen colleges samen). Ik
was onder de indruk van de solidariteit
van de Palestijnse studenten en hun

Halima
Halima is in 2016 afgestudeerd als
verpleegkundige, daarna trouwde ze
en kreeg twee kinderen. Het afgelopen
jaar specialiseerde zij zich in de zorg
voor ouderen. Ze genoot van haar
studie en haar studententijd in Tel Aviv,
waar ze nog steeds woont.

Foto tweeluik: Gerdien Wolthaus Paauw 2013.

vermogen om zo snel een actie op
touw te zetten. Vele docenten uitten
hun steun en medeleven met onze
situatie. Een van hen erkent dat de
school onder een bezettingsregime
valt en dat het moeilijk moet zijn voor
Palestijnse studenten de school te
bereiken op gewone dagen, laat staan
als spanningen hoog oplopen. Voor mij
was het nieuw dit te lezen.
Tegenactie
Als joods Israëlische medestudenten
van Bezalel het verzoek krijgen mee
te ondertekenen, sturen zij een brief
naar het bestuur waarin zij protesteren
tegen het besluit van de docenten om
zo’n politieke brief openlijk te ondertekenen. Volgens hen betekent dit dat
nu de politieke standpunten van deze
docenten openbaar zijn, een student
met een afwijkend politiek standpunt
zich ongemakkelijk zal voelen bij het
uiten daarvan. Via mijn chatgroepen
ontving ik die brief van de Israëlische
studenten ook met de vraag tot ondertekening. Toen kon ik niet langer blijven
zwijgen, dit was de druppel die bij mij
de emmer deed overlopen en kon ik
mijn mond niet meer houden.
Eigen reflectie
Een gesprek over Palestina en het
Palestijns lijden is alleen okay als dat
niet ingaat op de complexiteit daarvan. Op het moment dat een vorm
van nationalistisch hartstocht het land
overneemt, worden alle bruggen die
je uit louter medemenselijkheid denkt
te hebben geslagen, kapot gemaakt.
De brief ging volkomen voorbij aan

het feit dat de zeer kleine minderheid
Palestijnse studenten elke dag geconfronteerd wordt met dezelfde ‘eenzijdige benadering’ van zaken, ongeacht
of de politiek situatie al dan niet
gespannen is. Ik kan mij nog moeilijk
voorstellen dat ik het aankan weer
naar dezelfde universiteit te gaan en
samen met zogenaamde vrijdenkers,
links denkend over alles, behalve

Palestijnse aangelegenheden.
Op persoonlijk vlak kreeg ik slopende
angstaanvallen want de spanningen
bleven niet beperkt tot Jeruzalem.
Schermutselingen, zoals de media
ze graag noemen, bereikten Jaffa en
Tira waar ik met mijn familie woon. Ik
besloot mijn studie te onderbreken en
mij te focussen op de vraag hoe ik in
dit alles sta.

Doneer

Het studiebeurzenproject
sinds 1989

Maak uw bijdrage over
vóór 31 december 2021 of 1 april 2022
op NL42 INGB 0001 4439 82.
Postbus 2256, 5001 CG Tilburg

Dank u wel!

FRIENDS voor de
laatste maal
Deze FRIENDS is de negenenzestigste en laatste Contactbrief sinds
1985. Het bestuur van de Stichting
heeft sindsdien Vrienden, donateurs
en belangstellenden met veel animo geïnformeerd over en aandacht
gevraagd voor ‘het andere Israël’.
Wij hebben veel vertrouwen in de
stappen die SANA Foundation tot
nu toe heeft gezet om deze idealen voort te zetten en wensen alle
betrokkenen heel veel succes met
het Studiebeurzenproject.

“Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om als hoogopgeleide vrouw een gelijkwaardige
gesprekspartner te zijn van Israëlische
leeftijdgenoten”. Dat is het doel van zowel de Stichting Vrienden van Nazareth
als van SANA Foundation, onze partner
NGO in Israël. Door de overdracht
werken we aan de continuïteit hiervan
in Israël zelf.

SANA is het Arabische woord voor ‘Het licht’. De
letters op zichzelf zijn ook een afkorting van de
drie woorden ‘Academic Women Together’.

Een spannend jaar, 2021
belastingvoordeel, maak uw bijdrage dan vóór 1 april aan
de Stichting over. Wij zorgen dan voor overboeking naar
het studiebeurzenproject van SANA Foundation net als de
laatste financiële middelen die de Stichting nog op haar
rekening heeft staan.

Zoomvergadering met het bestuur van SANA Foundation. Boven vlnr.
Trees, Hanneke en Els. Beneden vlnr. Ruud en Sana, Wil.

Overdracht van het studiebeurzenproject
Vooruitlopend op de formele opheffing van de Stichting in
2022, is dit het jaar van de overdracht van het studiebeurzenproject aan de SANA Foundation. Met Saida en Reema,
onze laatste eigen studenten, is bij aanvang van hun studie
overeengekomen dat hun begeleiding is overgedragen en
wij garant staan voor hun studiebeurzen.
De formaliteiten
De formele opheffing van de Stichting vereist de beëindiging
van de ANBI-status. De uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, die daarvoor nodig is, is eind april 2022 gepland. Die
informeert de belastingdienst, die daarna een brief stuurt
met mogelijke consequenties.
De Vrienden van de Stichting
Intussen zijn de Vrienden die nog een lopende overeenkomst ‘periodieke gift in geld’ hebben, persoonlijk geïnformeerd. Wilt u in 2022 nog gebruik maken van een

Khuloud, links op foto, in 2013, tijdens
Conferentie SANA Foundation in Nazareth.

Namens SANA Foundation aan de Vrienden van Nazareth
Ruud Kronenberg schrijft ons een uitgebreide brief vanwege
de overdracht van het studiebeurzenproject aan de SANA
Foundation, sinds 2009 onze zusterorganisatie ‘op locatie’ in
Israël en tot voor kort voornamelijk betrokken bij de operationele activiteiten van de Stichting in Israël. Samenvattend
benoemt hij de volgende aspecten:
• De verantwoordelijkheid voor fondsenwerving komt bij de
SANA Foundation te liggen.
• Een nieuwe website (http://www.sana-foundation.org) is
in de lucht die naast informatie over SANA Foundation de
mogelijkheid biedt om te doneren.
• Samenstelling bestuur. Twee van hen zijn Nederlanders.
Trees Kosterman, woont al dertig jaar met haar Palestijnse
man in Israël en spreekt vloeiend Arabisch. Als contactpersoon is zij bijna 15 jaar betrokken bij het werk van de Stichting. Ruud woont sinds zes jaar met Sana, zijn Palestijnse
echtgenote, in Israël. Beiden zijn al enkele jaren actief in
het bestuur. In het dagelijks leven geef hij les aan diverse
universiteiten in binnen- en buitenland, waaronder de Palestijnse Birzeit University op de westelijke Jordaanoever.
Khuloud, oud-studente en Ragida maken het bestuur
compleet. De doelstellingen blijven onveranderd en voor
de studenten blijft alles hetzelfde.
Het bestuur verheugt zich op de nieuwe fase van SANA
Foundation en zijn dankbaar voort te bouwen op het prachtige werk van de Vrienden van Nazareth. Dat de noodzaak
van studiesteun blijft, liet het bestuur ons al eerder weten.
Lees de hele brief van Ruud op www.friends-nazareth.nl.

Ondanks Covid dit jaar een leuke middag met bestuur SANA Foundation en een aantal studenten.

Stichting
al-watan

Vrienden van Nazareth
EEN TERUGBLIK IN FOTO’S

2020

Na vijf jaar geeft Amin de voorzittershamer over aan Wil.
Die stelt: “36 jaar geleden was ik medeoprichter van de
Stichting en nu werk ik graag mee aan voortzetting van het
studiebeurzenproject in handen van SANA Foundation”.

2019

Noor, intussen muzieklerares,
met haar leerlingen.

Met het overlijden van Rens, verliest het bestuur een
geëngageerd bestuurslid. Tijdens het werkbezoek in
2013 coacht hij bestuursleden van SANA Foundation.

Siny, de eerste voorzitter van de Stichting, overlijdt in oktober
2017. In december gaan we nog op werkbezoek en hebben
wij een cadeau van Siny voor het bestuur van de SANA
Foundation. Zij kocht in 1989 een kunstwerk van Sager al
Qatil, een kunstenaar uit Gaza in Nederland exposerend. Het
werk verbeeldt ‘vrouwen in de kracht van saamhorigheid’.
Dit jaar hebben de eerste
studenten het geleende deel van
hun studiebeurs afgelost. Fatma,
een van deze twee, in 2007 bij
aanvang van haar studie met het
contract.
Trees, contactpersoon,
met een van de betrokken
moeders tijdens een
gastvrij onthaal tijdens het
werkbezoek bij haar thuis
in Sakhnin.

2018

2017

Een vol jaar

Els legt tijdens een bestuursvergadering met
SANA Foundation de betekenis uit van het
thema op het schilderij.

Een mijlpaal, een momentopname weliswaar,
maar meer dan één miljoen euro zijn tot nu
aan studiebeurzen uitgegeven.

2016

2015

2014

2013

Vriendendag in Tilburg bij 30 jaar Stichting Vrienden van Nazareth.

Khuloud,
rechtsboven,
werkt in 2014
als vrijwilliger
mee aan de
inzameling van
kleding voor
Gaza.

“Jullie zijn verantwoordelijk voor
de huidige en volgende generatie
vrouwelijke Palestijnse studenten in
Israël”, was een belangrijke conclusie
op de 1ste Conferentie van SANA
Foundation in Nazareth. Op de
groepsfoto staan behalve bestuursleden
van beide stichtingen, studenten, ouders,
contactpersonen en sprekers.

2012

Gerdien, fotograaf, in gesprek
met Samaia, studente. Het
bestuur en Gerdien zijn in 2013
op werkbezoek en uitgenodigd
in het unrecognized village waar
zij woonde. Gerdien maakte
in opdracht van de Stichting
foto’s van studenten. Bekijk de
tweeluiken op www.friendsnazareth.nl
Els ontvangt de Tilburgse
Vredesprijs en krijgt bij die
gelegenheid een kunstwerk
van Gerdien.

Sineen, Marlen en Aouda, studenten,
bezoeken Amsterdam.

2011

In 2011 promoveert Fatmeh, een van onze
contactpersonen. Vanwege het verschijnen
van haar boek, Palestinian Women, geeft ze
lezingen in Amsterdam, Tilburg en Den Haag.
Fatmeh signeert haar boeken.

‘Inspiratie voor de toekomst’ is het thema van het jubileum. Om die
reden zijn Lana en Lobna, studenten Rechten en Dans en Drama,
gedurende een week onze gasten. Op de Vriendendag vertellen zij over
hun leven als Palestijnse studenten in Israël en in Breda geven zij een
gastcollege.
Het jubileumnummer
Vriendendag
van de Contactbrief
met Siny rechts
verschijnt in kleur.
op de foto

2010

Viering van
25 jaar Stichting

Lana en Lobna geven een
gastcollege op de Avans
Hogeschool in Breda.
In mei 2009 wordt de SANA Foundation opgericht. Datzelfde jaar
gaat het bestuur op werkbezoek. Behalve voor Els, is dit voor
Willem, voorzitter, Collin en Hanneke de eerste keer dat zij Israël
bezoeken.

Nucy, Ola, Yoád, Lobna, Montaha en Lana
op 23 mei 2009 bij de oprichting van de
SANA Foundation.
Willem, Fatmeh,
Hanneke en
Els op de
Carmelberg op
weg naar Haïfa.

2009

Oprichting
SANA Foundation

Jafar, links, een
van onze contact
personen in gesprek
met Willem en Collin.

Onder leiding van Ali, echtgenoot van Trees, bezoeken Collin, Willem en Els
een van de unrecognized villages.
Siny, oprichter van de Stichting, stopt als voorzitter.
Studenten sturen haar rozen en persoonlijke wensen.

2008

2004

Hildegard, Riad, Els, Wil, Ad, en Els, Jeroen,
Siny en Fatmeh, bestuursleden, adviseurs en
contactpersonen van de Stichting op de eerste
Vriendendag.

2003

Rania, studeerde Geneeskunde met een beurs van de Stichting en was in 2003 de eerste
Palestijnse arts uit de bedoeïenen gemeenschap.
Wilfried, medeoprichter
van de Stichting overlijdt. In
1992 ontving hij de Tilburgse
Vredesprijs als erkenning voor
zijn inspanningen.

2002

Tijdens het werkbezoek
ontmoet Wilfried studenten
van CEGAS.

1997

1996

De Stichting schrijft een
opstelwedstrijd uit voor jongeren.
De winnaars gaan op reis naar
Palestina, onder leiding van Els C.
en Anne, en zitten hier op de trap
van het New Oriënt House in Oost
Jeruzalem.

1992
Het eerste delegatiebezoek
aan Israël met in het midden
Riah Abu el Assal.

1990
1985

Een delegatie uit Nazareth komt op bezoek vanwege de oprichting
van het Studiebeurzenproject en een symposium in samenwerking
met de Basisgroep Tilburg.
Onder de indruk van de slechte omstandigheden waarin Palestijnse kinderen zich bevinden, wordt bij
terugkeer van een reis naar intussen goede vrienden in Nazareth, in dit jaar de Stichting Vrienden van
Nazareth opgericht. Nana is dan de eerste student. Zij is in 1989 klaar met haar studie Z-verpleging, die zij als
enige volgt in Nederland.
Nana, de eerste student.

Stichting
al-watan

Vrienden van Nazareth

Stichting Vrienden van Nazareth
Postbus 2256, 5001 CG Tilburg
info@friends-nazareth.nl
www.friends-nazareth.nl
ING Bank NL42 INGB 0001 4439 82

Voor een compleet
historisch overzicht:
www.friends-nazareth.nl

SANA Foundation
P.O. Box 104
Sakhnin 3081000
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