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Een update uit Israël
Ruud Kronenburg – Bestuur Sana Foundation
Beste Vrienden van Nazareth,
Graag wil u namens het bestuur van de Sana Foundation berichten over de laatste
ontwikkelingen rond de Sana Foundation. Zoals u weet is de Sana Foundation sinds 2010 de
zusterorganisatie van de Vrienden van Nazareth “op locatie” in Israël. Tot voor kort was de
Sana Foundation voornamelijk betrokken bij de operationele activiteiten van de Vrienden
van Nazareth in Israël. Daarbij kunt u denken aan selectie van studentes voor onze
studiebeurzen, controle op studievorderingen en vrijwilligerswerk, en uitvoering en
begeleiding van alle financiële transacties.
Met de aanstaande beëindiging van de Stichting Vrienden van Nazareth in zicht hebben we
een gezamenlijk transitie- en continuïteitsplan opgesteld. Met dit plan wordt de voortgang
van het belangrijke werk van de Vrienden van Nazareth gewaarborgd. Een belangrijk
element van ons plan is dat verantwoordelijkheid voor fondsenwerving daarbij ook geheel
bij de Sana Foundation komt te liggen. Daartoe is een nieuwe website gecreëerd
(http://www.sana-foundation.org) die naast informatie over de Sana Foundation ook de
mogelijkheid biedt om te doneren.
Het bestuur van de Sana Foundation bestaat uit vijf leden. Daarbij ontbreekt het
Nederlandse element niet, want twee van de bestuursleden zijn in Israël woonachtige
Nederlanders. Velen van u kennen natuurlijk Trees Kosterman. Zij woont al bijna dertig jaar
in Israël, spreekt vloeiend Arabisch en is al ruim tien jaar betrokken bij het werk van de
Vrienden van Nazareth en de Sana Foundation. Zelf ben ik zes jaar geleden vanuit
Zwitserland met mijn Palestijnse echtgenote Sana naar Israël verhuisd. Wij zijn beiden sinds
enkele jaren actief in het bestuur van de Sana Foundation. In het dagelijks leven geef ik les
aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland, waaronder de Palestijnse Birzeit
University op de westelijke Jordaanoever. Ragha Ma’ari en Khulud Furani completeren ons
bestuur.
Wij verheugen ons op de nieuwe fase van de Sana Foundation en zijn dankbaar voor de
gelegenheid om voort te bouwen op het prachtige werk van de Vrienden van Nazareth.
Onze doelstellingen blijven onveranderd en voor onze studentes blijft alles hetzelfde. Wij
stellen het natuurlijk zeer op prijs als u ook in de toekomst betrokken wilt blijven bij dit
belangrijke werk dat zulke mooie, directe resultaten heeft..!
Namens het bestuur van de Sana Foundation,
Met warme groet uit Israël,
Prof. Dr. Ruud Kronenburg.

