Samenvattend historisch overzicht Stichting Vrienden van Nazareth
1985

April: Reis naar Israël: ontdekking van die andere kant van Israël, ontmoeting met Riah Abu-el-Assal. Ontdekking
van het schril contrast: twee werelden in Israël. Troosteloos Margareth’s Home: opvang verstandelijk gehandicapte
kinderen die thuis niet geaccepteerd worden.
Start van de samenwerking Christ Evangelical Church in Nazareth, eerste verzoek voor ondersteuning projecten en
op Palm Pasen voor studie Z-verpleegkundige. Uitwisseling en samenwerking Riah Abu el Assal en de Acre’s Arab
Committee.

Nazareth met in het midden:
Christ Evangelical Church.

Oprichting Stichting Vrienden van Nazareth, door leden van Vereniging Basisgroep Tilburg.
26 November inschrijving Kamer van Koophandel: 41096728 met uitgifte van de Folder St. Vrienden v. Nazareth.
Bestuur: Siny Bootsma, Wilfried Kok en Wil Verheggen.

1986

Land Day: eerste olijfboom geplant door Riah. Opzet en ontwikkeling van de Stichting: aandacht
voor de situatie van Palestijnen ín Israël. Nana Abu-el-Assal komt in Nederland voor opleiding
Z-verpleegkundige, ze woont bij Siny, de voorzitter.

1987
1988

Najaar: eerste werkbezoek van secretaris aan Israël. Projecten: Christ Evangelican church,
gemeenschapscentrum Akko, training voor kleuterleidsters Miriam Mar’i.
December 1987: Al Watan: Ons Thuis: de 1e Contactbrief.
1989 Basisgroep Tilburg: Themafolder: De ontdekking van het land Israël /Palestina. In samenwerking met de Stichting.
11 oktober: Steun ‘Het onmogelijke’: solidariteitsbijeenkomst t.b.v. het Palestijnse volk. Nana gediplomeerd en terug naar
Israël, nadat haar familie bij de diploma-uitreiking was.
Doelstelling ’89–90: activiteiten in het kader van de Progressive Movement, een samenwerkingsverband van Christen en
Moslim Palestijnen binnen Israël dat in Nazareth zijn centrum heeft en werkt aan de politieke basis voor het streven naar
gelijkberechtiging van de Palestijnse en Joodse Israëliërs.
Start en opzet studiebeurzenproject.

1990

Uitgave Themafolder: Nazareth “Kan daar iets goeds vandaan komen?”. Brochure ‘Palestijnen in Israël’.
Vrede in twee woorden: Shalom Shalaam. Uitgave van 4 Kerst- nieuwjaarskaarten, tot steun vredesinitiatieven Israël-Palestina: met de Stenen van het Land, achter Muren van Pijn vandaan kan Vrede worden
Gebouwd. (Een vrouw, cactus, huizen en moskee gemaakt door Lia Kolen). December, ontvangst delegatie uit
Nazareth in Nederland. Start actieve werving studiebeurzenproject.
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1991

1993

VN-conferenties wordt door 2 bestuursleden
bezocht in Genève. Eerste ontmoeting met
Miriam Mar’i. Open bijeenkomst met Leila
Shahid, Palestijnse vertegenwoordigster in
Nederland en J. Kohnstam D’66. Steun project
kindercrèche Nazareth ms. Espagnola, o.a.
door vertaling van kinderboeken in het
Arabisch. Versterking met bestuursleden: Els
Canoy en Els Schots Collectieve steun voor
de 1e 6 studenten uit Nazareth.

Present met kraam op Festival Mundial Tilburg.
Uitgave 4 kaarten Sager Al Qatil:
‘Vrede, een dans op het slappe koord’,
‘In de kracht van saamhorigheid’,
‘Gun ons ook ons dagelijks brood’
‘Toch blijven wij aan toekomst bouwen’.

1992
Februari: werkbezoek Wil, Wilfried: ‘Israëlische
gezondheidszorg: zorg of zorgeloos?’
Augustus: study trip: exploration of the ‘minority’
issue, ín Israël, met leden Basisgroep Tilburg
Overhandigd wandkleed: “People in a multicolored
composition going from the darkness to the light”.
Uitgave: Minderheid in eigen land Palestina/Israël.
Vredesprijs Gemeente Tilburg voor Wilfried Kok.
(2 studenten)
1994
Januari: Basisgroep: bijeenkomst met Riad Nasser:
‘vredesproces in midden oosten’.
Uitgave 15e
Contactbrief.

(13 studenten)
(11 studenten)
In Kath. Universiteit Tilburg: 50 jaar VN-resoluties: Dhr. P. de Waard: ‘met de ogen gericht op Israël’.
Verslag: 10 jaar Stichting Vrienden van Nazareth. Eerste studenten doen verslag in de Contactbrief 18.
(11 studenten)
Jongeren: opstellenwedstrijd, jongerenreis met 6 winnaars gaan naar Israël o.l.v. Els Canoy met Anne
Heisterkamp. Eerste Jaarverslag in het Nederlands en Engels.
(13 studenten + 4 rechtstreeks vanuit ontvangen bijdrage van de Ned. ambassade).
1997
Doelstelling: aandacht en steun vragen voor de Palestijnse 'minderheid' (± 20%) onder de burgers van de
Staat Israël, tot opheffing van de achterstelling waarin deze bevolkingsgroep sinds de oprichting van de
staat in 1948 nog steeds verkeert; tot versterking van democratische verhoudingen in de Staat Israël; in
dienst van vrede en verzoening tussen Israël en de Palestijnen. Een dubbele taakstelling de activiteiten:
Sinds 1989 werkt de Stichting voor een studiebeurzenproject tot steun aan Palestijns-Israëlische jongeren
bij een hoger onderwijsstudie binnen ook hún staat; vanaf de start werkt de Stichting bovendien aan
voorlichting in Nederland over 'het ándere Israël', o.a. via de Contactbrief.
Werkbezoek: met uitbouw van contacten bij Cegas; bibliotheek, boekproject van Haneen Zoa’bi.
Kennismaking met Riad Agbaria in Beer Sheva en start studiesteun voor eerste Bedoeïenen meisjes.
Lezersonderzoek onder Vrienden. Aspirant bestuurslid: Jeroen Geertzen. (18 studenten)

1995

1996

Boekproject Cegas
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1998

(23 studenten)

Foto Els C. in gesprek met Bedoeïenenstudenten

Uitgave Kalender.
Bijeenkomst: 2000 jaar
Christendom in het MiddenOosten: met Riah Abu el
Assal, de Tilburgse Raad van
Kerken en de Basisgroep.
De website is in de lucht.

2000

(14 studenten).
2002

2004

Overlijden Wilfried Kok. Heroriëntatie voor de Stichting.
El-Carmel: research book is gereed.
Ad Mol treedt toe tot het bestuur. Hildegard Penn wordt
adviseur van het bestuur. (15 studenten).
Workshop o.l.v. Pentascope: ‘visie en missie naar 2010’.
1e Vriendenbijeenkomst met Riad Agbaria en Fatmeh
Kassem: Cultivating Medicine in the Negev: de historie
van vrouwen en emancipatie.
Workshop met Vrienden: resultaat: Actieplan 2004 –2010.
(12 studenten)

2006
2007

1999
Oktober werkbezoek Israël.
Bezoek en gastcollege van Riah Abu El Assal
in de Theologische faculteit.

50 jaar Israël. Bijeenkomst in de Synagoge Tilburg: Discussie met
Rabbijn R. Bar-Ephraïm en Iman H. Zaid Kilani.
Uitbouw studiebeurzen project in de Negev.
Haneen bezoekt Stichting. Juni werkbezoek Israël.

(20 studenten)

2001
Oktober werkbezoek: specifiek aandacht
voor de situatie van de Bedoeïenen.
Wil Verheggen verlaat het bestuur en
wordt adviseur van het bestuur. Jeroen
Geertzen wordt bestuurslid.
Sept. deelname van de voorzitter aan de
demonstatie Vrouwen in het Zwart in
Amsterdam. (15 studenten).
2003

Brainstormbijeenkomst: toekomst Stichting. 1e uitgave Contactbrief in
Engels: januari 2003. Flyer: ‘Donateurs gezocht’.
Vaststelling 1e activiteitenplan 2004 – 2010.
(11 studenten)
2005
Mei: 2e Vriendenbijeenkomst met Rania en
haar moeder Maheda: ervaringen van beide
Bedoeïenen vrouwen. Oktober: werkbezoek.
December: Jeroen Geertzen verlaat het
bestuur.
(10 studenten)

21-02 overlijden Hildegard Penn. September: 3e Vriendenbijeenkomst: Rob Ermers presentatie en discussie:
invloed van de huidige situatie in Israël op de cultuur en mentaliteit van jongeren. Bezocht door Nihan
Iskenderkaptanoglu, Raadslid Tilburg. Start columns van Bas: Oproep aan jongeren/Call for youngsters:
together!! (15 studenten)
Werkbezoek: Partnership. September 4e Vriendenbijeenkomst met Ola en Nucy: ervaringen van studenten.
Column Bas: strength!! (16 studenten)

Bas
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2008
2009

Studium generale: Avans Hogeschool Breda. Column Bas: Tussen hoop en vrees/between hope and fear, en Crisis!!
Werkbezoek 17 december: laatste vergadering met Siny als voorzitter, 31 december afgetreden en het bestuur verlaten.
Inmiddels Contactbrief 42 en 43. (18 studenten)
01-01: Welkom nieuwe bestuursleden: Collin den Braber, Hanneke Heisterkamp en Willem Arts.
Mei: eerste bijeenkomst Partnership ín Israël. 29 Maart: Afscheid van voorzitter Siny met uitreiking van oorkonde erevoorzitter: oprichtster
én het 23 jaar volhouden om voorzitter te zijn van de Stichting.
Column Bas: Leading the troops!! en The only weapon!! (19 studenten)
Oktober: werkbezoek met Fatmeh Kassen en haar boek Palestinian Women en vergaderen met SANA Foundation.
25 jaar Stichting Vrienden van Nazareth. Kleuren uitgave Contactbrief 46.
Vergadering 29 januari afscheid Els Canoy na 19 jaar bestuurslidmaatschap.

2010

Juni 2010: speciale Contactbrief 46 in kleur. 2 Oktober 2010: feestelijke
Vriendendag, Inspiratie voor de toekomst, dagvoorzitter Johàn Blaazer. Met
workshop, bezoek en presentaties van 2 studenten: Lana en Lobna en uitdaging
met ‘Petje op Petje af’ o.l.v. Rens Kessener. Lana en Lobna geven hele dag
college voor studenten AVANS Hogeschool.
Realisatie officiële registratie SANA Foundation, december opening bankrekening, werkend januari 2011. Column Bas: Power to woman.
(17 studenten)

2011

April 2011: vaststelling beleidsplan 2011-2015.
Na 9 jaar penningmeesterschap op
8 december afscheid van Ad Mol,
na afsluiting boekjaar 2010.
Column Bas: Arab spring.
Juni: bezoek Fatmeh Kassen en
promotie boek: Palestinian women
gepresenteerd in Tilburg en Den
Haag. Welkom Rens Kessener als
nieuwe penningmeester.
Inmiddels 49 Contactbrieven.
(16 studenten)

2012: Juni: de vijftigste Contactbrief is
verschenen. 5 april afscheid Collin den
Braber: treedt op eigen verzoek terug uit
bestuur vanwege persoonlijke drukte.
Uitreiking Tilburgse Vredesprijs 2012 aan
de secretaris: Els Schots. Op 24 december
opbrengst ‘Fakkels voor Vrede’ de Tilburgse
fakkeloptocht voor de Stichting.
In Amsterdam ontmoeting met Nadim Nashif
directeur Baladna, tevens ontmoeting Trees
Kosterman en drie studentes.
(13 studenten, SANA Foundation: 2 studenten)

Fakkels voor Vrede Tilburg
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2013

Werkbezoek met specialiteit het maken van de tweeluiken van studenten door Gerdien Wolthaus Paauw.
Conferentie bij Sana Foundation. Juni laatste uitgave Contactbrief: ‘Op weg naar een nieuwe vormgeving’. December 2013 uitgave
FRIENDS 53, de vernieuwde Contactbrief, website en huisstijl.:
(12 studenten, SANA Foundation: 2 studenten)

2014

Hard doorgewerkt aan studiebeurzenproject, 6 maanden Gaza oorlog heeft invloed op de
studenten. Tweeluiken zijn periodieke publicatie in FRIENDS en op website, ook zijn ze
uitgegeven als serie kaarten. (11 studenten, Sana Foundation 3 studenten)
Stichting Vrienden van Nazareth 30 jaar.

2015

FRIENDS door ISSN Centrum Nederland als waardevolle publicatie opgenomen in depot van Ned.
Publicaties en zal zo blijvend deel uitmaken van het collectieve Ned. erfgoed. ISSN 2452 1183.
10 Mei: bezoek Jafar Farah aan de Stichting. 7 Augustus overlijden Willem Arts voorzitter.
31 okt. Vriendenbijeenkomst: toekomst en continuïteit van de studiebeurzen is samenwerking
met Sana Foundation. (10 studenten + SANA Foundation: 1 student)

2016

2017

1 januari Amin Ghazal toegetreden tot bestuur: voorzitter. September: de miljoenste euro is uitgegeven in het studiebeurzenproject.
Inmiddels FRIENDS 59 verschenen. (10 studenten).
1 Oktober overlijden erevoorzitter Siny Bootsma.
Rens Kessener, penningmeester laat weten per 1 januari terug te treden uit bestuur
vanwege gezondheidsredenen. In overleg met W. Verheggen, adviseur van de Stichting,
werken de drie bestuursleden samen door en kunnen hem benaderen voor advies, dit
vanwege de plannen de werkzaamheden af te gaan bouwen. (12 studenten + SANA
Foundation: 1 student)
In december: werkbezoek Israël met SANA Foundation overleg over de toekomst van het
studiebeurzenproject. Trees Kosterman gaat als interim operationeel werker aan de slag
met de opbouw van SANA Foundation. 1e twee studenten hebben lening afgelost. (5 studenten)

2018

Overleg met SANA Foundation

11 maart overlijden Rens Kessener. SANA Foundation verder in opbouw, uitbreiding
bestuursleden, nu 6 leden. Eigen logo ontwikkeld.
(5 studenten + SANA Foundation: 3 studenten)
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2019

Continuering van de verdere samenwerking SANA Foundation, steeds ontvangen we indrukwekkende impressies
van de studenten.
SANA Foundation neemt meer de begeleiding ed. van de studenten op zich, wij steunen financieel en zijn in
afbouw van onze studenten. Wij nemen in principe geen nieuwe studenten meer aan. SANA Foundation organiseert
ontmoetingen met hun nieuwe studenten en het bestuur. (zie foto)
(4 studenten + SANA Foundation: 6 studenten)

2020

1 Februari Hanneke en Els ontmoeten in Den Bosch Sanaa en Ruud,
twee bestuursleden van SANA Foundation.
Covid-19 heeft veel invloed op de studenten, maar ze houden vol,
vaak via internet.
(4 studenten + SANA Foundation: 10 studenten)
December 2020 Amin Ghazal geeft de voorzittershamer door aan Wil Verheggen.
Concrete planning voor de afbouw van de Stichting wordt gemaakt in de
bestuursvergadering van mei en is in de FRIENDS bekend
gemaakt.

2021

Het laatste jaar geregeld een Zoom vergadering met SANA
Foundation. Khuloud, een afgestudeerde student is
bestuurslid van SANA Foundation geworden.
(4 studenten + SANA Foundation: 10 studenten)

Khuloud, Sanaa, Ruud en Trees

Ruud, Els, Trees, Wil, Hanneke en Sanaa

Voornemen om eind april de opheffingsvergadering te houden, met daarna de formele
afhandeling bij Kamer van Koophandel en Belastingdienst i.v.m. ANBI-status.
(1 student + SANA Foundation toegezegd 10 studenten)
2022

Het aantal studenten is in dit overzicht per jaar weergegeven, dus niet per studiejaar.
In totaal door ons uitbetaald 377 jaarbeurzen + onze toezegging lopende beurzen
2022 en 2024.

De laatste: FRIENDS 69
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