Jaarverslag 2021
Met vertrouwen afbouwen
2021 Is het laatste volledige jaar van het bestaan van de Stichting.
We werkten samen met SANA Foundation aan de realisatie van onze
gezamenlijke doelstelling: studiebeurzen voor jonge Palestijnse
vrouwen in hun eigen land. Voor u ligt Jaarverslag 2021.
Via Zoom hebben we zesmaal kunnen vergaderen en zo actief
overlegd en uitgewisseld over de noodzaak en werkwijze van het
studiebeurzenproject. Het bestuur van SANA Foundation pakt dit
constructief en met energie op.
In het afgelopen jaar hebben zij een eerste volledige studiebeurs (is
vier jaar studie) zelf kunnen financieren.
Het opgebouwde vertrouwen in SANA Foundation in de afgelopen
jaren maakt dat het bestuur met een gerust hart de stap zet naar de
definitieve opheffing van de Stichting in april 2022.
Het saldo op onze rekening zal overgemaakt worden aan SANA
Foundation ter besteding van beurzen voor studenten.
Wij zijn alle Vrienden en Fondsen die ons in de afgelopen 36 jaar zo
trouw gesteund hebben dankbaar. Dit stelde de Stichting Vrienden
van Nazareth in die periode in staat om 149 Palestijnse studenten
met een studiebeurs een universitaire studie in Israël te laten volgen.

Mede oprichter en laatste voorzitter
De afronding en overdracht van de Stichting stond het afgelopen jaar
onder leiding van Wil Verheggen, voorzitter voor een jaar. Hij was 36
jaar geleden medeoprichter van de Stichting en bereid om, zoals hij zelf
zegt, ook mee te werken aan de afbouw er van. Wij danken hem voor het
vertrouwen, zijn kennis en bereidheid om samen met ons drieën de overdracht aan SANA Foundation verantwoord te laten verlopen.

STICHTING
VRIENDEN VAN NAZARETH
is in 1985 in Tilburg opgericht om aandacht
en steun te vragen voor de Palestijnse
minderheid van ± 20% van de burgers in
Israël.
Doelstelling
Perspectief bieden aan Palestijnse jongeren
met het verlenen van studiebeurzen in Israël.
Dit in dienst van vrede en verzoening tussen
Israël en het Palestijnse volk.
Twee activiteiten staan centraal
- Fondswerving t.b.v. het Studiebeurzenproject voor academische vorming van
Palestijnse jongeren, in samenwerking met
SANA Foundation.
- Publiciteit over ‘het ándere Israël’ via de
contactbrief FRIENDS.
Bestuur van de Stichting
Voorzitter: Wil Verheggen;
Hanneke Heisterkamp, penningmeester;
Els Schots, secretaris.
Adres van de Stichting
P.O. Box 2256 (tot 01-07-22)
5001 CG Tilburg
E.: info@friends-nazareth.nl
W.: www.friends-nazareth.nl
FRIENDS, de contactbrief, verscheen
tweemaal per jaar en werd, al of niet digitaal,
toegezonden aan wie de Stichting steunt.
ISSN: 2452-1183. Via de website blijven de
FRIENDS in 2022 te lezen.
Financiële bijdragen zijn nog tot 1 april
2022 over te maken op rekeningnummer:
• NL42 INGB 0001 4439 82
• NL23 ABNA 0523 6123 54
T.n.v. Stichting Vrienden van Nazareth.
Naar SANA Foundation via de PayPal button
op hun website: www.sana-foundation.org

Affiche van de Conferentie in 2013 georganiseerd door
SANA Foundation met Stichting Vrienden van Nazareth

* ANBI fiscaal nummer: 816038375
Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel
Nummer: 41096723.

Toelichting bij de cijfers
2021 Laat ook dit jaar een mooi resultaat zien
dankzij de giften Vrienden, Gegarandeerde
giften, giften Fondsen en het legaat dat we
hebben ontvangen.
Het eindresultaat is negatief, dit vanuit het
uitgevoerde beleid om in 2021 het studiebeurzenproject zo veel mogelijk over te
dragen aan SANA Foundation.
Reden waarom dit jaar de al toegezegde
beurzen aan studenten voor de gehele
studieperiode aan SANA Foundation zijn
overgemaakt. Daarnaast kregen zij de
mogelijkheid om twee nieuwe studenten aan
te nemen. Ook deze beurzen zijn voor de
totale studieperiode overgemaakt.
In 2021 ontvingen nog vier studenten hun
studiebeurs via onze Stichting, SANA
Foundation gaf 13 beurzen uit en was ook
verantwoordelijk voor de begeleiding van hen.
Vanwege de overdracht van de Stichting in
2022 is in december € 45.500, - overgemaakt
voor drie studiebeurzen van vier jaar voor de
totale studieperiode.
Het bestuur streeft er naar alle kosten laag te
houden en dat is prima gelukt: 3%, waarvan
2% voor de publiciteit en internet is.
Voor verrichtte werkzaamheden voor de
Stichting ontvangen de vrijwilligers een
vergoeding. Zij doneren die vervolgens als
gift aan de Stichting. Deze bedragen vallen
tegen elkaar weg. Om verwarring te voorkomen zijn ze niet zichtbaar in onderstaande
grafieken.

BESTUUR

Els, Ruud, Sanaa, Hanneke, Wil en Trees

Zes maal hebben we vergaderd met het dagelijks bestuur van SANA, daarvan was het tweemaal mogelijk om met
ons eigen bestuur in Tilburg aan tafel te zitten. Heel fijn dat we dit via Zoom zo intensief hebben kunnen doen.

Publiciteit over ‘het ándere Israël’
Lees in de laatste FRIENDS en op de website www.friends-nazareth.nl
‘36 jaar, terugblik in foto’s’ en kijk terug op de mooie momenten en
geschiedenis van de Stichting.
Naar aanleiding van de overdracht van het studiebeurzenproject aan SANA Foundation,
sinds 2009 onze zuster-organisatie ‘op locatie’ in Israël,
schrijft Ruud, namens het bestuur van SANA Foundation
ons een uitgebreide brief.
Lees op www.friends-nazareth.nl/sana-foundation

2021 alles voor de laatste keer
Loseen, Kareen, Rim, Saida, Aseel, Turkia, Sukina, Reema,
Ola en Halima. We gaan ze missen, onze studenten met hun
mooie namen, en ontroerende en boeiende verslagen aan ons,
bestuur en Vrienden van Nazareth. Want in april 2022 wordt
het studiebeurzenproject overgedragen en alle studenten
begeleid door SANA Foundation.

Uit de mond van Turkia, derde jaars Kunst en Design,
“Dit tweede semester was voor mij emotioneel heel zwaar,
zowel op persoonlijk vlak als 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 dat ik hier woon.”.

lSukina, afgestudeerd in 2021
Op de tweetalige website zijn de FRIENDS en Contactbrieven te lezen van voorgaande jaren.
De website: www.friends-nazareth.nl blijft in 2022 nog in de lucht.
Download daar ook ‘Samenvattend Historisch Overzicht’

Deze grafiek geeft de samenwerking met
SANA Foundation weer.
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Gestart met het aan ons voordragen van
studenten, is stapsgewijs door SANA
Foundation verder gewerkt aan het zelf
selecteren, aannemen en begeleiden van
studenten, waarbij wij voor de financiën
zorgden.
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SANA Foundation

Vrienden van Nazareth

Te zien is de afname van de studenten
bij ons met de toename bij SANA Foundation.

SANA Foundation aan zet
Met een volledige bezetting van vijf personen, Sanaa,
voorzitter, Trees, Ruud, Raghida en Khuloud, is aan
het begin van 2021 het bestuur van SANA Foundation
van start gegaan. Ook dit jaar hebben zij, net als wij,
moeten dealen met de pandemie en elkaar weinig
fysiek gezien. Toch lukte het om samen met studenten
een leuke middag te organiseren.
De SANA Foundation is dit jaar nog financieel
afhankelijk geweest van de ‘Stichting Vrienden van
Nazareth’. Met de inkomsten van de terugbetaling
van het leendeel, 25 % van de verleende studiebeurzen, is dit jaar voor het eerst een eigen studiebeurs
uitgegeven.

Ontmoetingsdag met de studenten SANA Foundation

Dit jaar is de fondsenwerving opgestart, de organisatie van een dag met een wervingsbijeenkomst is door de
Corona omstandigheden niet door gegaan.

Met heel veel dank
Dat de Stichting Vrienden van Nazareth in de afgelopen 36 jaar zoveel beurzen heeft kunnen uitgeven dat 149
jonge Palestijnse vrouwen een academische studie in eigen land hebben kunnen afronden, danken wij aan uw
giften, trouwe Vrienden en donateurs.
Met uw steun en vertrouwen in de afgelopen jaren, zijn
wij het overleg aangegaan met de in 2009 opgerichte
SANA Foundation, sindsdien onze partner NGO in
Israël. Daarmee durven wij het aan om in april 2022 het
opheffingsbesluit te nemen van de Stichting Vrienden
van Nazareth.
Wij vertrouwen er op dat het bestuur van SANA
Foundation onze doelstelling, ‘Jonge Palestijnse
vrouwen laten studeren in eigen land’ met uw donaties
van de afgelopen jaren, gaat realiseren.
Ook namens hen nogmaals onze grote dank.
25 jaar Stichting in 2010: een actieve Vriendenbijeenkomst met
“Petje op, Petje af”, begeleid door Johàn Blaazer, dagvoorzitter.

Februari 2022
Wil Verheggen, Hanneke Heisterkamp, Els Schots
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth

