Twaalf studenten ontvingen begin
2013 een beurs. Drie van hen hebben hun studie dit jaar afgerond. Een
nieuwe student is net toegelaten tot
het studiebeurzenproject en bij Sana
Foundation vindt nog selectie plaats.
Wat ze studeren?
Verpleegkunde, geneeskunde, tandheelkunde, rechten, Arabisch en onderwijskunde zijn hun studierichtingen aan
onder andere de universiteiten van Tel
Aviv, Jeruzalem, Haifa en Beer Sheva.
Lees over hun ervaringen op onze
website www.friends-nazareth.nl.

Studenten in 2013

Uit Shorook’s laatste e-mail aan het
bestuur, in 2005 begonnen aan haar
studie Geneeskunde in Haifa.
“Beste Els, jammer dat we
elkaar niet zagen afgelopen
oktober.
Intussen ben ik klaar met
mijn studie en arts. Dat
is een geweldig gevoel
na de lange weg die ik
heb afgelegd. Ik ben
toegelaten tot een bijzonder
onderzoeksprogramma aan het
Rambam Medical Center in
Haifa. Eerst ga ik daar twee
jaar onderzoek doen naar
kanker en tegelijkertijd
promoveren. Daarna (in
2016) begint mijn opleiding
als arts-assistent op de
afdeling Otolaryngology
(hoofd en halschirurgie) ook
in het Rambam. Dat is een
van de beste otolaryngology
afdelingen in Israël.
Op dit moment ben ik nog
bezig met een Master en werk
in het laboratorium. Jullie
zien ik ben nog steeds een
student, maar krijg intussen
wel een beurs van het
Technion. Als het me lukt
zal ik vast wat terugstorten
van de lening. Maar jullie
begrijpen dat ik daar pas
echt mee kan beginnen als ik
arts-assistent ben met een
inkomen.
Ik hoop van jullie te horen,
met hartelijke groeten,
Shorook“

Conferentie Sana Foundation
Knelpunten voor vrouwen in het hoger onderwijs.
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Voor het eerst in haar bestaan organiseert Sana Foundation een conferentie. De
complexiteit van het bovengenoemde thema blijkt tijdens de inleidingen en daarop
volgende discussies in het eerste deel van de dag. Aan de orde komen onder andere:
• De grote verschillen die uit statistisch onderzoek blijken tussen aantallen
Palestijnse en Joodse studenten en leerlingen in Israël. De vereiste niveaus in
het onderwijs zijn bijvoorbeeld voor Palestijnse leerlingen en studenten veel
moeilijker te bereiken dan voor Joodse leerlingen en studenten.
• De moeilijkheden voor Palestijnse leerlingen beginnen in hun vroegste jeugd.
Palestijnse ouders en hun kinderen hebben onvoldoende instrumenten om die
brug te slaan. Indringend klinkt de roep om de aandacht op hele jonge kinderen
te richten.
• Je niet laten imponeren door wat de maatschappij van je eist. Ontdek bij jezelf
wat je wilt ontwikkelen en wie je wilt zijn.
• Nadenken over onderwijs in een breed perspectief.
• Enkele van onze contactpersonen en studenten hebben zitting in de panels naast
Israëlisch/Palestijnse onderzoekers en vertegenwoordigers van CEGAS, WAVO
(Women against Violence), Mossawa Center en Baladna.
Vrijwilligerswerk, tussen waarden en nut
Vrijwilligerswerk is het onderwerp van de middag. De letterlijke betekenis van
het woord ‘vrijwilligerswerk’ wordt gezocht in de origine van het woord. Het zegt,
dat het iets is dat je puur voor jezelf
doet, omdat jij het wil, los van een
belang, zoals bijvoorbeeld, er beter van
worden. Maar ook iets bijdragen aan
de maatschappij, het versterken van
je identiteit, je door vrijwilligerswerk
bewust worden van dat wat je nodig
hebt om je te ontwikkelen, zijn andere
belangrijke aspecten die genoemd
worden. Het doen van vrijwilligerswerk
is een onderdeel van het contract
tussen studenten en de Stichting.
Het onderwerp leeft, de studenten
en ook moeders laten zich horen in
Onze slotstelling spreekt voor zich en slaat in als
een bom.
geanimeerde en soms felle discussies.

Deze contactbrief is een
uitgave van de Stichting
Vrienden van Nazareth
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Sinds 2009 spannen studenten en afgestudeerde studenten zich in om van
Sana Foundation in Israël een actieve
en levensvatbare NGO te maken. Dat
kost grote inspanningen. Allereerst omdat het niet eenvoudig is een nieuwe
organisatie op te zetten als je dat niet
gewend bent vanuit je professie als
arts, tandarts of advocaat. Laat staan
een vrijwilligersorganisatie runnen zonder ervaring. Daar komt heel veel bij
kijken. Intussen is de formele stichting
op grond van Israëlische wet- en regelgeving opgericht. Op het banknummer
van Sana Foundation is een begin
gemaakt met het terugbetalen van de
eerste leningen. De eerste studenten
zijn met een studiebeurs van Sana
Foundation aan hun studie begonnen.
Dat alles gericht op voortzetting van
het studiebeurzenproject ín Israël.

Nieuwe impulsen
In Haifa was tijdens ons bezoek aan
Israël een middag gereserveerd voor
overleg met onze ‘collega’ bestuursleden van Sana Foundation. Elkaar weer
zien en spreken, om hen te stimuleren
en zo goed mogelijk te ondersteunen,
daar namen we ruim tijd voor. Onder
leiding van Rens Kessener, de penningmeester, kwamen suggesties voor ‘hoe
nu verder’ op tafel. Bijvoorbeeld welke
korte - en lange termijn doelen zijn er,
de verdeling van de taken in relatie tot
tijdsinvestering en ieders talenten, de
selectie van studenten voor de beurzen
en hun begeleiding. En dat allemaal
onder druk van de conferentie die
de volgende dag in Nazareth op het
programma staat.

Noor i s onze j ongste studente, 19 jaar e n ge bore n in S ak hnin.
Ze zi ng t en bespeel t de al -oed. Sinds ok t obe r 2013 st ude e r t zij
Musi col og i e aan de uni versi tei t v an H aif a.
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Gallilee Today

Op bezoek in Israël
Gallilee Today is de naam van het B&B
in Sakhnin, in het noorden van Israël,
waar wij gastvrij zijn ontvangen door
Trees Kosterman en Ali Zbeidat. Wij, Els,
Rens en Hanneke, bestuursleden van
de Stichting verbleven daar de eerste
dagen van onze reis. Ook Gerdien, de
fotografe, reisde met ons mee.
We ondervonden grote gastvrijheid,
ook van moeders van drie studenten
die ons de eerste avond al verwenden
met een geweldige maaltijd.
Met Ali maken we een tocht door
Galilea en bezoeken o.a. Saffuriya, één
van de, ruim 500, in 1948 weggevaagde Palestijnse dorpen. Onvoorstelbaar

als je daar nu loopt, 65 jaar later, het is
een verstilde plek tussen stenen resten
onder ruisende dennenbomen.
Unrecognized village
De ouders van een van onze jongste
studenten, Samaia, nodigden ons uit
bij hen in hun dorp, een unrecognized
village, te komen eten. Fatmeh Kassem, één van onze contactpersonen,
ging met ons mee en wees de weg.
Het was een hartverwarmende middag
en avond, omgeven als we waren met
wel 20 lachende kinderen. Fantastisch
om te zien en te ervaren hoe blij de
ouders zijn met de beurs voor de

studie van hun dochter. Ze staat er dan
ook iedere dag om vijf uur voor op.
Haar vader rijdt haar naar het station
in Beer Sheva, zes kilometer verder.
Om zeven uur zit Samaia in de banken
van het college Geneeskunde in Tel
Aviv. Na afloop reist ze terug naar huis,
vijf maal per week. Je ziet dat het niet
alleen de dochter is die zo haar kans
neemt om haar eigen creativiteit te
ontwikkelen, ze neemt het hele gezin
mee in die ontwikkeling.
Gerdien was er ook bij om een portret
van Samaia te maken. Kijk op de website www.friends-nazareth.nl, het is een
indrukwekkend tweeluik geworden.

Studiebeurzenproject
Een initiatief van de Stichting omdat Palestijnse
jongeren in hun eigen land, geen aanspraak
kunnen maken op een studiebeurs. Reden
waarom? Je officiële recht op een studiebeurs
van de overheid vervalt als je niet in dienst
gaat. Wij steunen vooral meisjes omdat jongens
gemakkelijker een beurs in het buitenland
accepteren. In de vaak grote Palestijnse gezinnen
gaat een broer nog meestal voor op een zusje
als het om studeren gaat. Studenten melden
zich aan via onze contactpersonen in Israël.
Na een zorgvuldige screening tekenen zij een
contract voor akkoord met het bedrag van de
beurs (ongeveer 50% van de studiekosten), de
terugbetaling van 25% die als lening verstrekt
is en het doen van vrijwilligerswerk gedurende
hun studie.

Hierboven één van de portretten die Gerdien Wolthaus Paauw maakte van ‘onze’
Palestijnse studenten en afgestudeerde studenten. Het tweeluik laat niet alleen het
gezicht zien van de studente, maar samen met de associatieve foto, gaat ook haar
droom, haar professie of de samenleving waarin zij zich beweegt, leven.
Onderwijs voor Palestijnse jonge mensen, meestal vrouwen, aan universiteit of
hoger beroepsonderwijs, is waar de Stichting Vrienden van Nazareth zich al ruim
25 jaar voor inspant.
Dankzij hun studie werken steeds meer afgestudeerden in verantwoordelijke
functies in verschillende sectoren van de Israëlische samenleving. Opleiding is een
belangrijke sleutel tot ontwikkeling en bewustwording.

Nieuwe vormgeving
Nieuwe vormgeving dat is het onderwerp dat dit jaar iedere bestuursvergadering
op de agenda heeft gestaan.
Het resultaat is er, een nieuw beeldmerk, de nieuwe website, een nieuwe
contactbrief en last but not least de portretten/tweeluiken die Gerdien Wolthaus
Paauw maakte van een
aantal studenten en afgestudeerden.
Onze missie is om u en veel anderen, jong en
oud, te laten zien wat de Stichting Vrienden
van Nazareth wil bereiken, namelijk hoger- en
universitair onderwijs voor Palestijnse jonge
mensen in Israël. Wij willen daarmee een bijdrage
leveren aan de verbetering van de positie van
de Palestijnse burgers in Israël en zo werken
aan vrede en verzoening tussen Israël en het
Palestijnse volk.
Al 27 jaar vragen wij aandacht voor de situatie
van Palestijnen als minderheid (20% van de
totale bevolking van Israël) in hun eigen land.
Onderwijs is de weg waarlangs de Stichting
sinds 1989 fondsen aanboort en grote en
kleine bedragen van particulieren inzamelt
voor studiebeurzen voor jonge Israëlische
Palestijnen.

Doneer
Wij vragen uw steun speciaal voor
dit fotoproject als onderdeel van ons
nieuwe PR- en communicatiebeleid.
Immers, de giften bedoeld voor
studiebeurzen, gebruiken we hier niet
voor.
Maak uw gift over op

NL42 INGB 0001 4439 82
ten name van Stichting Vrienden van
Nazareth o.v.v. Fotoproject.
U ontvangt dan samen met de
uitnodiging voor de Vrienden
bijeenkomst in het voorjaar van 2014,
een foto van een tweeluik.
Mail daarom ook uw naam en adres
aan info@friends-nazareth.nl

Bezoek de nieuwe website
Moderne communicatie met onze
huidige ‘Vrienden’, met veel anderen
die meer willen weten over Palestijnen
in Israël en onze studenten is
noodzakelijk. Een nieuwe website is,
(na 14 jaar goede diensten van de
voorgaande) in de huidige tijd een
belangrijk instrument om aandacht te
vragen voor ons werk. www.friendsnazareth.nl was en is het adres. Kijk
en lees kritisch, wij horen graag uw
reacties!

friends-nazareth.nl

