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Het verhaal mag anno 2011
nog steeds niet verteld worden

al-watan - ’t-thuis

Fatma voor de etalage van The American Book Center
trots, Palestinian woman ligt prominent in de etalage.

December
2011
nummer 49

Ten geleide
December 2011 en Contactbrief 49 ligt weer voor u.
We kijken uitgebreid terug op het bezoek van Fatma
Kassem.
Haar presentatie van Palestinian Women heeft veel
indruk gemaakt. De strijd bij haar onderzoek, haar
twijfel tijdens het schrijven van het boek, de verhalen van de vrouwen uit 1948, maar zeker Fatma’s
passie, energie en doorzettingsvermogen verdienen
onze en uw aandacht.
Bert van Roermund schrijft waarom hij vindt dat
Fatma een nieuw fenomeen aan het vrouwelijke
schrijversfront is en zij een moedig, origineel opgezet en intelligent boek geschreven heeft.
Anja Meulenbelt schrijft in haar weblog over het
verhaal dat anno 2011 nog steeds niet verteld mag
worden. Wij geven een indruk van de tien dagen dat
we met Fatma opgetrokken zijn.

Fatma Kassem vertelt het verhaal van Salma

Rens Kessener stelt zich aan u voor. Wij zijn blij dat
hij het bestuur komt versterken. Hij zal de taak van
de penningmeester op zich te nemen.
Trees Kosterman is boos over de wijze waarop de
media in Nederland aandacht gaf aan de vrijlating
van Gilad Shalit.
De studenten komen weer uitgebreid aan het woord.
Ieder met haar eigen ervaringen als student, als
vrijwilliger en zeker als jonge Palestijnse vrouw in
Israël.
Met dank voor uw steun in 2011 sluiten wij dit jaar
af. In 2012 werken we gewoon door. We hopen weer
op u te mogen rekenen:

Met vertrouwen samen verder
tegen verdrukking in.
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Onder de indruk van ….
Het bestuur - Fatma Kassem
Het is al weer vijf maanden geleden dat Fatma
Kassem, schrijfster van Palestinian Women, onze
gast was. Zowel in onze persoonlijke contacten
met haar als op de verschillende bijeenkomsten
waar u mogelijk bij aanwezig was, zijn we door
haar ’geraakt’. Haar intense zoektocht naar
authentieke verhalen van Palestijnse vrouwen die
1948 aan den lijve hebben ondervonden, bracht
zij een aantal malen indringend voor het voetlicht. Dat sterkt ons als bestuur opnieuw in onze
missie om via het Studiebeurzenproject onderwijskansen te scheppen voor jonge Palestijnse
mensen, met name vrouwen. Hoewel de politieke
omstandigheden maar niet verbeteren, blijven wij
vertrouwen houden in ons concept van emancipatie door onderwijs.
Belangrijke peilers voor komend jaar
Afgelopen september hebben we twee belangrijke peilers onder dit streven nog eens duidelijk
geformuleerd. Als eerste de ondersteuning van
Sana Foundation, de door studenten en oud-stu-

denten opgerichte NGO in Israël. Het kostte meer
tijd dan gedacht, maar de laatste ontwikkelingen
bieden perspectief op voortgang.
Vanuit ons ideaal is het heel belangrijk dat op
niet al te lang termijn het Studiebeurzenproject
in Israël zelf in bestuurlijke handen komt van
oud-studenten van de Stichting. Uiteraard gesteund door de 25 jaar ervaring van de Stichting
Vrienden van Nazareth.
Als tweede peiler het zoeken naar nieuwe fondsen voor het Studiebeurzenproject. Tot en met
2015 hebben we op ons genomen om jaarlijks
tien studiebeurzen beschikbaar te stellen. Tijden
veranderen echter en dat betekent dat een aantal
geldstromen het komend jaar al opdrogen. Wij
gaan de uitdaging aan te zoeken naar nieuwe
wegen.
Tot slot verheugen wij ons op de samenwerking
met Rens Kessener, nieuwe bestuurslid en penningmeester.
Rens van harte welkom.

Penningmeester? .... Ja, eerst maar eens voor twee jaar
Ongeveer twee jaar geleden vertelt Willem, de
voorzitter van de Stichting, die ik toch al een
tiental jaren redelijk goed ken, over zijn reis naar
Israël en ‘zijn’ Vrienden van Nazareth. Alleen al
op de naam, merk ik, reageer ik wat terughoudend. Nooit geweten. Waar gaat dit over? Wat
doet hij in Israël?

zoeken om de Stichting duurzaam te houden in
de veranderende wereld van fondsen en interesses. Dat boeit me wél. Wil ik het ook?
Ik denk, praat, vraag meer inzicht in cijfers, wat
er in de Stichting speelt en wat er nodig is en zeg
uiteindelijk “JA”. Daar wil ik graag aan meewerken.

Ik vraag door, krijg een Contactbrief en bezoek
een Vriendenbijeenkomst waar twee studenten,
Lana en Lobna, hun verhaal vertellen. Ik word
geraakt door de studenten, door de mensen die
er samen zijn en door het doel waar de Stichting
op uit is. Maar ik doe er niets mee. Laat het liggen.

Waarom niet een jonger iemand? Laat ik dat dan
maar als eerste opdracht aan mezelf maken in de
twee jaar die ik voorlopig als termijn aanhoud.
Ik ben 67 jaar en met pensioen en begrijp niet
hoe ik ooit tijd heb gehad om te werken. Dat heb
ik overigens met veel plezier gedaan. Eerst in de
elektronica en ICT, later als managementtrainer.
Na mijn pensioen heb ik als clown gespeeld met
dementerenden. Nu maak ik me onder andere
druk met het ontwerpen van elektronica voor
LED-toepassingen.
Voor mijn raam willen maar geen geraniums
bloeien en volgens mij gaat dat nooit lukken.

Tot Willem, bij een van onze ontmoetingen,
vraagt of ik misschien geïnteresseerd ben om de
taak van penningmeester op me te nemen. Nou,
nee dus, is mijn eerste reactie. Boekhouden is
niet mijn ding. Maar Willem maakt duidelijk dat
het boekhouden zelf goed geregeld is. Het gaat
om de vertaling van de cijfers naar beleid, wegen

Rens Kessener
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Fatma Kassem
laat Palestijnse vrouwen vertellen
Bert van Roermund

Stel je bent een Palestijnse vrouw uit Lyd of Ramleh, dus Israëlisch staatsburger.
Je bent oud genoeg om herinneringen te hebben aan 1948, dus gauw een jaar of
70, 80. Je hebt nauwelijks onderwijs gehad want bent je leven lang als tweederangs
burger behandeld. Meestal heb je ook nog een huishouden draaiende gehouden
terwijl je man de eerste viool speelde. Als hij die af en toe verwisselde voor de politieke trompet van het Palestijns nationalisme, werd je geacht ijverig te knikken en je
mond te houden. Stel dat je die vrouw was, kun je dan geschiedenis schrijven?

Boekpresentatie in Tilburg

Fatma Kassem laat zien dat dat kan. Voor
haar proefschrift aan de universiteit van
Beer Sheva (Israël) interviewde ze een
twintigtal van die vrouwen, op basis van de
open vraag of ze haar hun levensverhaal
wilden vertellen. Die verhalen heeft ze geanalyseerd en geordend rond drie grote thema’s: hoe
ze hun taal gebruiken, hoe ze hun lichaam zien
en hoe ze over ‘thuis’ spreken. Vanuit vele dunne
lijntjes ontstaat dan een beeld van historisch
belang, met als referentiepunt wat de Palestijnen
in 1948 te verduren hebben gekregen van de
staat Israël, van de Arabische staten en van de
internationale gemeenschap. Ook in Nederland
weten nog altijd te weinig mensen dat Isräel zich
toen met grof geweld een land heeft toegeëigend
op een manier die tegenwoordig rechtstreeks
naar het Internationaal Strafhof in Den Haag zou
leiden. Er zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op een schaal die
vergelijkbaar is met wat Karadzic en Mladic zich
gepermitteerd hebben. Het is dan ook niet zo gek
dat dit verhaal met kracht uit de Israëlische geschiedenisboeken geweerd wordt. Zoals het ook
niet verwonderlijk is, dat Fatma Kassem aanvankelijk grote problemen kreeg met de universiteit
toen ze haar onderzoeksvoorstel indiende.
Maar het belang van Kassems boek gaat verder dan de documentatie van deze historische
feitelijkheden, hoe waardevol die op zichzelf ook
is. Als ik dat een ‘historisch’ belang noem, dan
vanwege het feit dat de geschiedenis niet alleen
het verleden, maar ook het heden en de toekomst
omvat. Palestinian Women is van belang voor de
analyse van het conflct tussen de Palestijnen en
de staat Israël in het heden en voor de mogelijke oplossing van dat conflict in de toekomst.
Ten eerste laat Kassem zien dat er in de manier
waarop die vrouwen over hun eigen leven praten
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niet alleen een lijdensverhaal zit, ook een verhaal
van verzet, volharding en zelfs overwinning. Ze
nemen bijvoorbeeld voor de gebeurtenissen van
1948 geen van allen de benaming ‘Naqba’ (de
ramp) in de mond en ze duiden zichzelf niet aan
als ‘vluchteling’ of ‘ontheemden’, ook al hebben
ze moeten vluchten voor de bombardementen
en de razzia’s van het Israëlische leger en zijn
ze huis en haard kwijt geraakt. Hoe ongeschoold
(en achtergesteld) ze ook zijn, ze hebben kennelijk oog voor de valkuil die elk politiek conflict
onoplosbaar maakt: wie zichzelf eenmaal als
absoluut slachtoffer ziet, meet zich het absolute
recht aan om voortaan anderen te laten lijden.
Ook wie het bestaansrecht van Israël niet betwist
(en dat doet Kassem niet) moet vaststellen dat de
ideologie van die staat tot in details verbonden
is met een verhaal van absoluut slachtofferschap,
ontleend aan de Holocaust. Kassems vrouwen
houden Israël voor, dat zo’n ééndimensionaal
verhaal losgelaten moet worden. Ten tweede
nemen ze hun eigen Palestijnse gemeenschap op
de korrel, een gemeenschap waarin mannen nog
steeds de dienst uitmaken en die loyaliteit eist
aan een politiek-correcte bevrijdingsideologie,
al even desastreus is als die van hun bezetters.
Beide groepen koesteren de gedachte dat een
samenleving niet kan bestaan zonder een staat
die gebaseerd is op het natie-principe, d.w.z. op
de gedachte van een volk met een gedeelde geschiedenis en een gezamenlijke lotsbestemming.
Kassems vrouwen wijzen erop dat dit wel eens
een valse vooronderstelling zou kunnen zijn, die
aan toekomstige oplossingen (bijvoorbeeld in
de vorm van twee soevereine staten) in de weg
kan staan. Een staat is eigenlijk niets meer dan
een verband dat rechtsverhoudingen duurzaam
maakt. Hoewel dat geen simpele zaak is, hoeft er
niet per se een nationalistisch geloof aan te pas
te komen.

Kassems boek is geen politiek betoog maar een
goed gedocumenteerde sociaal-wetenschappelijke
studie. Hoewel ze als beginnend onderzoeker
misschien nog teveel aan de leiband loopt van
de theorie (ze moest tenslotte promoveren!) laat
ze helder zien welke methodische voetangels en
klemmen ze wil vermijden, en welke normatieve
politieke problemen ze wil en niet behandelen.
Kortom, Kassem is een nieuw fenomeen aan
het vrouwelijk schrijversfront en ze heeft een
moedig, origineel opgezet en intelligent boek
geschreven.

Fatma Kassem, Palestinian Women. Narrative
Histories and Gendered Memory.
London – New York, Zed Books, 2011
(ISBN 978-1-84813-424-9).
Bert van Roermund is hoogleraar (politieke)
filosofie aan de Universiteit van Tilburg.

De presentatie van een boek
Tien dagen in gezelschap van Fatma Kassem, een indrukwekkende vrouw
en de schrijfster van Palestinian Women
Dinsdag 21 juni kwam Fatma in Nederland aan
op de eerste dag van haar vakantie als docent
geschiedenis, haar gezin in Beer Sheva achter
latend. Enkele weken eerder verscheen haar boek
Palestinian Women bij ZED Books in Londen.
Reden voor de Stichting Vrienden van Nazareth
de schrijfster, ook één van onze contactpersonen,
uit te nodigen om zelf aanwezig te zijn bij de
presentatie ervan in Nederland.
Leiden Universiteit
Vierentwintig uur later stond Fatma op de Universiteit Leiden voor een groep studenten Arabisch
en culturele antropologie met haar persoonlijke
verhaal over haar promotie en de totstandkoming
van haar boek. Een deel van de discussie ging
gewoon over in het Arabisch, net als de hartelijke
ontvangst na afloop bij Anne en Harry Stroomer,
hoogleraar Arabische talen en haar gastheer op
de universiteit.
Amsterdam The Treehouse
Terug in Amsterdam is er op vrijdag de ‘booklaunch’ in het ‘ABC Treehouse’ van The American
Book Center. Op de druk bezochte bijeenkomst,
we telden meer dan 50 aanwezigen, hield Fatma
haar indringende lezing ter ondersteuning van
de presentatie van haar boek. Vragen en discussies volgden met de geïnteresseerde aanwezigen,
Lynn Kaplanian, directeur van The ABC, Anja
Meulenbelt, leden van het Nederlands Palestina
Komitee, Kees Wagtendonk, Robert Soeterik,
Vrienden van de Stichting en buitenlandse toeristen die aan haar lippen hangen. Daarna ging de
discussie aan tafel met het bestuur gewoon door.
Den Haag The Treehut
Dankzij de inzet van een heel team van medewerkers van The American Book Center, is ook

Boekpresentatie ABC Treehouse Amsterdam

In Leiden in gesprek met studenten Arabische en culturele antropologie

in Den Haag een boekpresentatie mogelijk.
Ondanks slecht weer en omleidingen vanwege
Veteranendag, zijn we op tijd. Opnieuw houdt
Fatma haar boeiende betoog en ontstaat een
indringende discussie.
Onder de aanwezigen o.a. Wim Lankamp,
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Veel stof om over uit te wisselen tijdens het signeren in Den Haag

In een wherry door de Amsterdamse grachten

bestuursleden van Vriendenkring Lavra Netofa
en Vrienden van de Stichting. Een interview met
Fatma Kassem door een journalist van BUZZ
Radio, een Engelstalige lokale omroep in Den
Haag, wordt later uitgezonden. Dan is er gelukkig nog tijd voor een wandeling in Den Haag en
een bezoek aan de Kloosterkerk op het Lange
Voorhout, vervolgens rijden we via het Internationaal Gerechtshof weer naar Amsterdam.

Faculteit Gedragswetenschappen van de BenGurion Universiteit van de Negev in Beer Sheva
en van het boek dat zij vervolgens schreef. Ook
dan komen opnieuw vragen los over de moeilijke
omstandigheden waaronder zij als Palestijnse op
een Joodse universiteit promoveerde.

Vrije tijd
Zondags proberen we uit te slapen. Maar al snel
varen we op het IJ, op weg naar NDSM-eiland en
wandelen over de grachten. ’s Middags al gaan
we op weg naar het Oosterpark. De mare gaat dat
daar op een groot scherm de beroemde Egyptische zangeres Oum Kaltoum te zien en te horen
zal zijn. Op dat zelfde moment trad zij namelijk
op in Carré. Helaas het mocht niet zo zijn, Fatma
zei er heel veel voor over gehad te hebben, haar
te zien. Toch hadden we nog een leuke avond, in
en rond het Oosterpark en het Tropen Museum
op een mooie zomeravond in Amsterdam.
Op maandagmorgen gaan we roeien. Fatma
neemt in de wherry plaats naast de stuur. Els
Schots en een roeivriendin roeien de boot. Hanneke stuurt ons over de Amstel, richting centrum, via de Korte Herengracht naar het Scheepvaartmuseum aan het Oosterdok. Door de tuinen
van Artis varen we na twee uur weer terug naar
RV Willem 3.
Gate48
Diezelfde avond heeft Fatma een ontmoeting
met een aantal leden van Gate48, een platform
voor kritische Israëli’s in Nederland. Ze heeft een
interessante avond, enkele leden blijkt ze zelfs
nog te kennen vanuit haar studietijd in Israël.
Fatma neemt zelf tramlijn 3 om weer naar huis te
komen. Het is warm voor Nederlandse begrippen,
en dat nodigt uit voor een biertje, buiten op het
Zoutkeetsplein.

Woensdagavond vóór haar vertrek heeft Fatma
nog een inspirerende ontmoeting met Annelies
Moors, historisch antropologe en sociologe, en
hoogleraar aan de UVA.
Tevredenheid
Het waren tien intensieve, bijzondere dagen voor
ons alle drie. Veel reacties, emoties en afwegingen, wisselden we uit tussen alle presentaties
door in de tijd die we samen doorbrachten. Het
was indrukwekkend om te zien hoe Fatma gedreven bleef en steeds gerichter de kern van haar
boodschap over bracht. De Stichting Vrienden
van Nazareth is er trots op Fatma Kassem in Nederland te hebben kunnen ontvangen. Zij maakte
ons rechtstreeks deelgenoot van de uitspraken
en inzichten van sterke en toegewijde Palestijnse
vrouwen, hoofdrolspelers in haar boek Palestinian Women.
Haar en onze inspanningen werden helemaal
beloond toen we van de uitgever ZED Books
uit Londen hoorden dat het boek vertaald gaat
worden in nog zes talen.
Wij wensen Fatma heel veel succes met vervolgstudie en schrijven.
Els Schots
Hanneke Heisterkamp

Tilburg
Op dinsdag 28 juni komt Fatma Kassem naar
Tilburg. Voor de eigen Vrienden van de Stichting en belangstellenden vertelt zij opnieuw
begeesterd over de interviews die zij had met 20
Palestijnse vrouwen. Palestijnse vrouwen, die
60 jaar geleden getuige waren van de verschrikkingen. De letterlijk geciteerde levensverhalen
vormen de basis van haar promotie aan de
Interview met BUZZ Radio
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Het verhaal mag anno 2011 nog steeds niet
verteld worden
Anja Meulenbelt

Een enkel citaat over het boek Palestinian Women van Fatma Kassem willen we u niet onthouden. In haar weblog geeft Anja haar eerste indruk bij het lezen van het boek. Haar weblog is zeer informatief en prettig om te
lezen. (www.anjameulenbelt.nl).
Het boek is veel spannender dan ik had gedacht.
Kassem is een Palestijnse die in Israël woont, een van de minderheid die na de etnische zuivering rondom 1948 in de
nieuwe staat Israël achterbleef. De minderheid die in Israël graag de Israëlische Arabieren worden genoemd, als om te
verbergen dat ze gewoon Palestijnen zijn, net zo Palestijns als de Palestijnen in Gaza of op de Westoever.
Fatma Kassem, historicus, besloot haar proefschrift te wijden aan de mondelinge overleveringen van de vrouwen die
de dagen van de Nakba zelf hebben meegemaakt. Zelf had ze de verhalen van haar familie gehoord, en ze besloot met
name vrouwen te interviewen omdat die nog minder gehoord worden dan de mannen. Letterlijk, merkte ze op, spraken
de mannen in de huiskamer, terwijl de vrouwen meestal zwegen. Hun verhalen hoorde Fatma vaker in de keuken. En
de vrouwen zelf vonden vaak dat ze niets te vertellen hebben: vraag maar aan mijn man, die kan beter vertellen over al
die dingen.

Maar het boek kreeg ongewild een dubbele bodem die op verschillende
lagen illustreert hoe Palestijnse vrouwen de mond worden gesnoerd en
hoe ze onzichtbaar blijven in de geschiedenis. Ze kreeg het aan de stok
met haar promotor die niet bereid was om haar onderzoeksvoorstel goed
te keuren, tenzij ze een aantal rigoureuze veranderingen aanbracht: het
woord nakba – Palestijns voor de grote ramp van 1948 – mocht er niet in
voorkomen. …… .
Ook mocht ze het niet hebben over de ‘hebreaisering’ van de Palestijnse
plaatsnamen, die na 1948 een ‘verjoodste’ naam kregen. ….. .
Ook mocht ze het niet hebben over de tweede en derde generatie na de
nakba, want dat deed te veel denken aan de holocaust. … .
En verder stond hij erop dat het juiste Hebreeuwse woord voor Palestijnen Filistijnen hoorde te zijn. … .
Kortom: haar academische vrijheid werd ondergeschikt gemaakt aan het
in Israël ook aan de universiteiten verplichte zionistische verhaal. … .

Fatma deed een paar concessies om haar werk te redden, kreeg steun
van andere academici, de man die haar dwars had gezeten verdween,
ze maakte haar proefschrift af, en had nu, voor de handelseditie, twee
verhalen die laten zien hoe de geschiedenis gezien vanuit de Palestijnse
inwoners die de overgang van Palestina naar Israël aan den lijve hadden meegemaakt nog steeds – ‘wordt verzwegen’ is een te passief woord
– actief wordt verdonkeremaand.
Het ging niet langer alleen om het tegenverhaal tegen de zionistische
versie van de ontstaans- geschiedenis van de joodse staat rondom 1948,
het ging er ook om hoe dat verhaal anno 2011 nog steeds niet verteld
mag worden.

Met het voorlezen van stukjes uit de levensverhalen van de vrouwen tijdens de boekpresentatie,
wordt hun eigen verhaal gehoord.
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Studiebeurzenproject
Er is heel hard gewerkt door de studenten in het afgelopen studiejaar. Liefst acht studenten sloten met goed resultaat hun studie af. Vijf van hen zijn studenten geneeskunde. Zij
hebben nu één jaar coschap voor de boeg, voordat zij definitief hun diploma ontvangen.
Uit ervaring weten we van de studenten dat dit een jaar van heel hard werken in het ziekenhuis is en tevens een jaar waarin ze als arts heel veel ervaring opdoen.
Eén student is mondhygiëniste en twee studenten sloten hun rechtenstudie af. Zij zijn
nu beiden begonnen met werken om na dit praktisch jaar hun studie geheel af te sluiten.
De andere zes studenten zijn inmiddels met hun volgend studiejaar gestart. Zo kregen
vijftien studenten het afgelopen studiejaar een beurs. Met één student hebben we de
samenwerking voortijdig afgesloten. Zij hield zich niet aan de afspraken voor het vrijwilligerswerk.

Misa
n

Twee nieuwe studenten hebben we in het
studiebeurzenproject opgenomen. Rasha hoopt
dit jaar haar laatste jaar psychologie en criminologie af te maken aan de Academic College of
Emek Yezreel. Zij schrijft in deze Contactbrief
al uitgebreid over haar studie en motieven om
al vrijwilligerswerk te doen. Misan start aan de
Hebrew Universiteit van Jeruzalem haar studie
psychologie. Eén studiebeurs hebben we
bestemd voor Sana Foundation. We willen
de studenten die zich inzetten voor de opbouw van deze zusterorganisatie, ondersteunen met de mogelijkheid een beurs te
gaan toekennen aan een nieuwe student.
Vanuit de ervaringen die we in deze
samenwerking opdoen, bouwen we samen
aan de toekomst van Sana Foundation.
Mona heeft inmiddels laten weten ingeloot te
zijn voor haar praktijkplaats voor de studie voedingswetenschappen. Hiermee hebben we voor
de start van studiejaar 2011-2012 tien studenten
opgenomen in het studiebeurzenproject. Dit zijn
er minder dan afgelopen jaar. Het bestuur heeft
de ambitie uitgesproken om tot 2015 per jaar tien
studenten te steunen. We hopen dit te realiseren,
we zijn ook realist, want we zien hoe bijdragen
van fondsen aan het afnemen zijn. Zoals gezegd,
ook hier geldt: met vertrouwen samen verder,
tegen verdrukking in.

Studie op de eerste plaats

Fe
d aa
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Fedaa heeft haar tweede jaar accountancy
achter de rug. Het was niet makkelijk. De
wat sombere ondertoon in haar e-mails was
wat verontrustend. Reden om haar contactpersoon te vragen eens polshoogte te nemen.
Trees bevestigde hierdoor de waarde die contactpersonen voor ons en voor de student hebben.

Na twee jaar vrijwilligerswerk bij het Women
Study Center in Ram, had Fedaa het gevoel niets
nieuws meer te leren. Met tegenzin ging ze hier
naar toe. “Ik wil meer geven en meer verantwoordelijkheid dragen, maar dat kan niet.” Dat klopte,
want de aard van het werk daar is niet moeilijk
en Fedaa heeft het prima onder de knie.
Fedaa heeft het idee alles zelf te moeten oplossen. Een prima streven, maar er zijn grenzen
maakte Trees haar duidelijk. Fedaa wilde graag
contact zoeken met een ander adres voor het
vrijwilligerswerk. Samen pakken ze dit nu op. Ze
kijken eveneens of Fedaa actief kan zijn in Sana
Foundation.
Prioriteiten stellen
In het gesprek blijkt ook dat Fedaa de studie
wat onderschat heeft. Ze had tussendoor nog
een baantje bij M’ Donalds gehad, om wat meer
financiën te hebben. Dit ging ten koste van het
studeren. Nuchter zegt ze: “Ik verdiende er zo
weinig mee, dat ook dat eigenlijk zonde van de
tijd was.” Samengevat, op verschillende fronten
zat ze niet lekker in haar vel.
Samen zijn Trees en Fedaa er goed uit gekomen.
Er is een afspraak gemaakt om prioriteiten te
stellen en de studie als eerste, zeker nu er veel
examens op stapel staan. Eind september ontvingen we haar puntenlijst: allemaal voldoendes.
Fedaa was helemaal opgelucht.

Tevergeefs

***

Marlen heeft haar tweede jaar arbeidstherapie
succesvol afgerond. Ze heeft genoten van dit jaar,
met name van het werken in de praktijk met de
kinderen. Het ging haar goed af. Wel schrijft ze

Eind augustus mailt Marlen over het feit ze er
niet in slaagt een studentenkamer te krijgen in
‘de dorms.’ Veel Arabische studenten krijgen
hier meer en meer moeite mee. Zij moeten dan
een kamer in de stad huren en dat is veel en veel
duurder. Ze stuurt een brief, belt en komt voor
haar rechten op. Tevergeefs. In eerste instantie
wordt gezegd: Je bent nu derdejaars, als je dit
niet aan kunt, moet je maar inschrijven bij de universiteit in Jeruzalem, zij hebben meer ‘dorms’.
Als ze later weer belt om te vragen of haar brief
is aangekomen, wordt dat eerst ontkent. later
is hij boven tafel en wordt gezegd dat nooit om
economische redenen een studentenkamer wordt
toegekend. Alleen buitenlandse studenten komen
er voor in aanmerking en degene die in het leger
gediend hebben of bij de sheruit leumi, de national services. Daarmee is er geen kans voor haar
en gaat de deur dicht.

***

Leren door te zetten

Halima heeft haar eerste jaar verpleegkunde
afgerond en is in het tweede jaar gestart. Haar ervaringen tijdens het eerste jaar zijn identiek aan
die van de andere studenten. Wennen aan het
Hebreeuws, het ver van huis zijn, alle nieuwe studenten en de andere cultuur en gewoontes. Alles
was nieuw en het viel niet mee. Het mailen in het
Engels maakte het samenwerken met ons moeilijk. Nieuw lijkt ook het werken met de computer,
het e-mailen en het versturen van de formulieren.
Dit ging keer op keer mis. Ze kwamen aan als
kleine postzegels, maar heel vaak kwamen ze niet

Samengevat: nog vele malen heen en weer uitgewisseld. Halima neemt het prima op zich de bank
te blijven bevragen. Wat blijkt dan? Eindelijk de
mail: “Het geld is aangekomen.” Waarom duurde
het zo lang? Een verrassend antwoord: “De man
bij de bank die verantwoordelijk is voor haar
rekening was met vakantie en dan doet niemand
anders serieus iets met gestelde vragen! Als
schrale troost werden wel excuses aangeboden.
Voor de volgende overboeking hebben we al onze
alarmbellen meteen paraat.

***

Geholpen mijn angst te overwinnen
Kafa Miriam is tweedejaars student farmacologie.
Het is echt moeilijk te geloven dat mijn
eerste jaar zo vlug voorbij is. In
het eerste semester was ik bang
omdat ik niet wist hoe het zou
gaan met de colleges. Ik zat
er ook over in of ik zo ver
van mijn familie kon wonen,
omdat wij een hechte band
hebben. Enerzijds wist ik
dat het voor mij niet gemakkelijk zou zijn om de overstap
te maken en om in contact te
komen met onbekende mensen
met andere religies, tradities en het
belangrijkste, een andere taal. Anderzijds vond ik niet dat dit mij moest weerhouden
om in dit nieuwe leven te stappen. Ik heb nu een
hoop vrienden uit verschillende landen en religies. Deze vriendschap maakte de overgang voor
mij veel gemakkelijker; wij ondersteunden en
hielpen elkaar en hadden ook een hoop plezier
en deelden alles.
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Haar vrijwilligerswerk geeft ook veel plezier. Ze
geeft op een lagere school Engelse les aan enkele
kinderen. In de loop van het jaar ziet ze hoe
de ouders trots worden op hun kinderen. Ze is
tevreden dat ze op deze wijze iets voor hen kon
betekenen.

li
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verontrust over ervaringen van haar studiegenoot op een andere stageplaats. Haar vriendin
slaagde niet voor het praktijkdeel, echter zonder
aanwijsbare reden. Wel met het vermoeden dat
meespeelt dat ze moslim is en een hoofddoek
draagt. Het betekent één jaar wachten voor haar.
Marlen is opgelucht dat ze deze problemen niet
gehad heeft.
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Op vakantie!
Toen eindelijk alles in orde
was, maakten we rond 22 oktober het eerste deel van de
beurs over. We vragen altijd
een bevestiging. Toen we die
na drie weken niet hadden,
werd er weer gemaild. Nee,
nog niets ontvangen. Als we
een kopie van de overboeking
sturen, mailt Halima verontschuldigend: “Ik twijfel er niet aan dat
jullie het geld overgemaakt hebben, ik
vertrouw jullie.” De bank legt de schuld bij haar
en bij ons neer.

a

of onleesbaar aan.

fa
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Respect voor elkaar
In het tweede semester ging alles goed, ik kreeg
de taal onder de knie en had niet veel problemen
met de colleges, hoewel ik weer andere colleges
had dan in het eerste semester. Met wat ik het
afgelopen jaar geleerd, gezien en gedaan heb,
7

voelt het of ik hier al tijden ben. Hoewel de colleges niet altijd gemakkelijk zullen zijn en ik vaak
onder druk zal staan kijk ik toch uit naar elke
minuut van de komende drie jaar. Mijn verhouding met mijn joodse medestudenten was erg
goed ofschoon ik dat niet echt verwacht had. Zij
hebben mij erg geholpen om mijn angst tijdens
de colleges te overwinnen; zij hebben hun spullen met mij gedeeld. Ik kon geen verschil tussen
ons zien, ook al hadden wij verschillende religies
en tradities: wij respecteerden elkaar en elkaars
tradities.
Mijn tijd als vrijwilliger in Reem Medical Service
in Araba Village was geweldig: ik vond het erg
leuk, kreeg veel informatie die mij in mijn vak
van nut kan zijn. Het was veel beter dan het
eerste half jaar, omdat ik iedereen nu al kende
en gewend was aan de situatie daar. Ik voelde mij
ontspannen en blij mensen te kunnen helpen,
vooral als zij uit mijn dorp komen. Ik vind het
ook fijn om een bijdrage te leveren aan de hulpverlening: ik doe dat wat binnen mijn vermogens
ligt en hoop dat ik daarmee kan doorgaan.
Tot slot, het spijt mij dat ik mijn formulieren laat
heb ingestuurd. Ik had wat problemen, maar
godzijdank gaat alles nu goed. Het was een druk
semester en daarna de vakantie. Dat heeft mij
sommige prioriteiten doen vergeten. Ik hoop dat
mijn excuses aanvaard worden. Wij zullen ongetwijfeld in contact blijven, wat er ook gebeurt.

Vol energie

Montaha, vierdejaars student tandheelkunde. Het afgelopen jaar zijn er
belangrijke veranderingen in mijn
leven geweest. Ik heb mijn bachelor
examen gehaald, ik ben verloofd en
getrouwd met Mobarak, en ik had
de kans en meer tijd om de gemeenschappen van mijn volk te helpen. Dit
alles dankzij jullie hulp!
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***

Veel vrijwilligersactiviteiten
Ik was vrijwilliger bij de Mahpach-Taghir organisatie in Jeruzalem, die kinderen vanaf 13 jaar wil
leren op te komen voor zichzelf en hen hulp geeft

bij studiekeuze en huiswerk maken.
Deze nieuwe ervaring stimuleerde mij en ik
boekte succes bij de leerlingen voor wie ik verantwoordelijk was: zij werden meer ontspannen
en beleefder in hun omgang met klasgenoten
en behaalden betere resultaten. Het gaat hier
om joodse kinderen die dichtbij de studentenflat
en de universiteitscampus wonen. Het was een
andere ervaring en ik was blij dat ik die had: ik
kwam meer in contact met joden, zij met mij.
Daarnaast deed ik vrijwilligerswerk bij de Eissie
Shapiro organisatie in de Al Hanan school voor
gehandicapte kinderen en volwassenen in Tira
namens de Amichai organisatie (NGO). Ik vond
het heel moeilijk om met zo’n groep, vooral de
volwassenen, te werken en ik heb het jaar daar
niet afgemaakt.
Als voorbereiding op mijn klinisch jaar ben ik dit
jaar als vrijwilliger begonnen bij de E’Etessam
organisatie, die peuterklassen en basisscholen
onder haar hoede heeft. Ik verzorg in peuterklassen lessen en activiteiten over mondhygiëne. Ik
doe ook tussentijdse controles. Dit werk is heel
belangrijk voor mijn toekomstige rol en carrière
als tandarts.
Ik woon nu in Qalansuwa sinds mijn huwelijk op
27 september. Mijn vierde jaar kan ik aan de Tel
Aviv Univerity doen, omdat dat dichterbij is dan
Jeruzalem.
Spanning voelbaar
Deze zomer kreeg ik de kans op de 27e dag van
de Ramadan, het Laylet al Qadr feest (de nacht
van het lot) te bidden in de Al Aqssa moskee in
Jeruzalem, samen met mijn schoonmoeder. Vele
miljarden moslims zouden graag in deze moskee
willen bidden, maar helaas staat de Israëlische
regering dat alleen aan de Palestijnen toe. Dit
laatste is over de jaren afgedwongen door internationale verdragen. Maar ook de Palestijnen
wordt het moeilijk gemaakt: gewoonlijk verbiedt
de Israëlisch regering de Palestijnse mannen
tussen de 25 en 55 de grens over te steken en te
bidden in de moskee, omdat zij de veiligheid van
Israël in gevaar brengen.
Al met al is er, mede vanwege de Arabische
Lente, veel politieke spanning in deze regio.

***

Wachten op loting

Mona is vierdejaars student voedingswetenschappen. Het was een lang studiejaar; wij - alle
studenten voedingsleer- hebben hard gewerkt om
dit laatste jaar op de universiteit af te sluiten. En
uiteindelijk heb ik al mijn examens met succes
afgelegd. Nu ik het theoretische deel van mijn
studie heb afgesloten, wacht ik op het praktische
deel ervan. Maar eerst komt de ‘loterij’ die het ministerie van gezondheid volgende maand houdt:
aan de ene kant zijn we met veel studenten op dit
vakgebied en aan de kant maar weinig plaatsen
Montaha, haar moeder en neefje
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waar we terecht kunnen. Sommigen van ons
zullen lang moeten wachten op hun praktische
studie. Ik hoop dat ik geluk heb in deze loterij.
Spannende tijd
En nu iets over een nieuwe ontwikkeling in mijn
leven: ik schrijf deze brief twee dagen voor mijn
bruiloft. Ik ga met iemand trouwen met wie ik al
twee jaar verloofd ben. Ik heb heel veel gevoelens
van blijdschap dat ik met de man zal zijn die ik
gekozen heb en van wie ik houd. Tegelijkertijd
ben ik gespannen over de nieuwe levensfase
waaraan ik begin. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik
heb het theoretische deel van mijn studie afgesloten en wacht op de loterij die ik hierboven beschreven heb. Het zal even duren voor ik in mijn
vakgebied werkzaam ben, ondertussen zoek ik
werk op andere plekken. Op 20 november e-mailt
Mona enthousiast dat ze ingeloot is en in januari
2012 mag starten in het in Mayer ziekenhuis.
Ik wil afsluiten met veel dank aan jullie allen voor
jullie steun bij mijn studie. Mona

***

Met geduld, wilskracht en tijd

sh
a

Rasha. Voor haar laatste studiejaar psychologie
en criminologie hebben we Rasha opgenomen in
het studiebeurzenproject.
Ze schrijft in haar introductie: Ik heb onlangs
mijn tweede jaar aan de Emek Yezreel Academie
afgesloten en ik hoop volgend jaar mijn Bachelor

Ra

diploma te behalen. Ik ben fulltime student, maar
werk daarnaast parttime als serveerster in een
koffiebar om mijn ouders te helpen mijn collegegeld te betalen. Het is niet altijd gemakkelijk
studie en werk te combineren, maar het lukt me,
en ik ben er in het afgelopen jaar ook nog vrijwilligerswerk bij gaan doen. De financiële ondersteuning die jullie mij willen gaan geven, gaat mij
helpen te voorzien in mijn kosten voor onderwijs,
waardoor ik mij meer op mijn studie en vrijwilligerswerk kan richten.
Ik heb de afgelopen twee jaar geen beurs aangevraagd, dus vrijwilligerswerk was geen vereiste of
verplichting voor mij. Het willen helpen van mensen maakt een groot deel uit van mijn persoonlijkheid. Daarom wil ik later psycholoog worden.

De bachelor fase van de studie psychologie is
alleen theoretisch en wij krijgen de praktische
ervaring pas tijdens de master opleiding. Ik heb
daarom het afgelopen jaar besloten om vrijwilliger te worden op een plek waar ik in contact zou
kunnen komen met het praktische deel van mijn
vak; ook om mijn diensten aan te bieden aan de
gemeenschap zonder iets terug te verwachten.
Geduld, wilskracht en tijd
Via een vriend en contacten van mijn vader ben
ik nu als vrijwilliger werkzaam op de Eben Cina
Middenschool. Ik werk als onderwijsassistent in
een klas, met leerlingen van 10 tot 14 jaar, die
aan een ernstige vorm van ADHD lijden. Het was
voor mij schokkend te ervaren hoe weinig kennis
onze gemeenschap over deze kinderen heeft. Het
was moeilijk om de hulpeloosheid van hen te zien
en dan te zeggen dat zij een kans hebben om
beter te worden. Dat komt niet alleen vanwege
het gebrek aan kennis in de maatschappij over
hun stoornis, maar ook vanwege het gebrek aan
aandacht voor hen van met name van hun naasten. We leerden elk van deze leerlingen kennen
en kwamen wat te weten over hun achtergrond.
Alles wees erop hoe weinig zorg deze kinderen
krijgen. Zij weten zich niet in alle sociale omstandigheden goed te gedragen vanwege hun stoornis, wat het weer moeilijk maakt voor de school
om hen aan alle schoolactiviteiten mee te laten
doen. Bovendien heeft de school geen budget om
aparte activiteiten voor hen te organiseren, waardoor zij zich nog meer een outsider voelen.
Wij werkten 2 à 3 uur per week als vrijwilliger en
kregen in de gaten hoe met deze kinderen om te
gaan. Zij hebben geduld, aandacht, begrip en aanmoediging nodig. In het begin was er een hoop
weerstand vanuit de leerlingen, maar wij bleven
proberen met hen in contact te komen door hen
elke week een andere activiteit aan te bieden.
Uiteindelijk lukte dat en deze ervaring - het communiceren met een groep in de maatschappij die
weggestopt en niet begrepen wordt - veranderde
mijn kijk op het leven: hoe één persoon, zonder
BA, MA of doctorstitel, met geduld, wilskracht en
tijd een ander kan helpen vaker te glimlachen of
zichzelf te uiten op een andere manier, niet binnen de formele kaders van een school.
Nadat wij het tweede jaar hadden afgesloten,
besloten mijn vriendin en ik dat we meer vrijwilligerswerk moesten doen op andere plaatsen. Wij
kozen er twee: de psychiatrische afdeling van het
English Hospital hier in Nazareth. Hier zijn we
afgelopen maand begonnen voor 3 à 4 uur op 3
dagen per week. De tweede plaats was een instelling, tevens school, voor autistische kinderen. Er
zijn daar 58 pupillen, in leeftijd variërend van
6 tot 25 jaar, en elk met een ander niveau van
autisme. Wij zijn daar één keer per week 6 uur.
Wij hadden niet gedacht dat wij op beide plaatsen
aangenomen zouden worden. Het zijn fantasti9
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sche plaatsen waar wij veel kunnen leren. Door
hier te werken kunnen wij aan de ene kant
ons steentje bijdragen en hulp bieden aan
een deel van de bevolking die dat echt
kan gebruiken. Aan de andere kant
beginnen wij de praktijk te zien van het
vak waarvan we houden en waarin wij
verder willen studeren: psychologie.
Ik houd jullie op de hoogte van mijn
vrijwilligerswerk in elk van beide instellingen.
Alle Vrienden van de Stichting nogmaals
bedankt voor uw/jullie vrijgevigheid en ondersteuning.
Hartelijke groet, Rasja

***

Wat gaat de tijd snel

Jeanne Aouda heeft haar studie rechten succesvol afgerond en stuurt ons een eindevaluatie.
Dit wordt mijn laatste evaluatie als student: ik
begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven, net
zo interessant maar met nog meer uitdaging.
In 2007 ging ik rechten studeren, ik was net 18
geworden, had nog nooit in een grote stad gewoond, sprak nauwelijks Hebreeuws, maar ik had
een droom. En nu, jaren later, ben ik dichter bij
die droom dan ooit. Ik ben nu juridisch medewerker bij ‘Addameer’ een mensenrechtenorganisatie
die gevangenen ondersteunt. Het is de eerste organisatie die zich uitsluitend richt op het vraagstuk van de Palestijnse politieke gevangenen.
Uitdagend werk
Dit vraagstuk is om vele redenen zeer belangrijk
voor mij, maar vooral omdat het moeilijk is op de
West Bank, in Gaza of in Israël iemand te vinden
die niet op de een of andere manier te maken
heeft gekregen met het Israëlische rechtssysteem.
Daarmee bedoel ik zowel het oorlogsrecht in de
bezette West Bank en Gaza als het civiele recht
dat geldt voor de inwoners van Israël. Verzekerde
bewaring, ondervraging en gevangenschap van
Palestijnen hebben een grote invloed op elk
aspect van het leven van de Palestijn, op economisch, sociaal en politiek vlak. De bezetting van

de Palestijnse gebieden en het discriminerende
beleid van Israël ten opzichte van de Palestijnen
in het algemeen, ook degenen die binnen Israël
wonen, worden erdoor afgedwongen en versterkt.
Het is een gecompliceerde aangelegenheid die
zeer veel aspecten en implicaties kent, Daarom is
het zo belangrijk om op dit gebeid werkzaam te
zijn, het is interessant en daagt mij uit. Ik leer zo
veel op mijn werk, maar ik krijg ook veel ervaring
op juridisch vlak, omdat mijn baan een hoop juridisch onderzoek behelst, zowel naar Israëlisch
recht, vergelijkend recht en internationaal recht.
Ik moet ook een hoop juridische documenten
opstellen, zoals eisen voor schadevergoeding en
correspondentie aangaande slechte behandeling
en marteling van gevangenen, afzondering van
gevangenen, het ontzeggen van familiebezoek, en
nog ernstigere schendingen van de rechten van
gevangenen. Het doet mij goed om onderdeel te
kunnen zijn van het werk dat het leven van zo
vele Palestijnen en hun gezinnen zou kunnen
veranderen; werk dat op hoger niveau de willekeurige en discriminerende wettelijke voorschriften en het beleid wil veranderen en verbeteren
via politiek en juridisch activisme.
De staf met wie ik werk heeft mij vanaf het begin
laten voelen dat ik welkom was en dat wat ik doe
ertoe doet. Om eerlijk te zijn, ik ben erg opgelucht dat ik niet langer hoef te studeren en papers moet schrijven over onderwerpen waarin ik
niet geïnteresseerd was, etc. Ik heb genoten van
mijn tijd als universiteitsstudent, ik zal die 4 jaar
aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem
nooit vergeten, met de moeilijke, maar ook de
erg plezierige momenten, maar nu voel ik meer
gestimuleerd door wat ik doe dan ooit.
Soms lijkt het of ik pas gisteren een studiebeurs
aanvroeg bij de Vrienden van Nazareth, wat gaat
de tijd toch snel! Jeanne

Stichting Vrienden van Nazareth
wilt u eind 2011 met een extra bijdrage,
hoe klein ook, nog aan de studenten denken?
zij én wij houden het vol, dankzij uw steun !!!

Een goed en gezond 2012
Met vertrouwen samen verder tegen verdrukking in
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Ik vond dat ik dit moest schrijven
Trees Zbidat-Kosterman

Trees Zbidat-Kosterman, een van onze contactpersonen in Israël over de vrijlating van de Israëlische soldaat Gilad
Shalit. Hij werd op 18 oktober j.l. geruild tegen 477 Palestijnse gevangenen. Trees woont sinds de tachtiger jaren
in Israël, in Sakhnin en zij schrijft ons:
Dit is wat we in de Nederlandse media vernemen over de 477 Palestijnse gevangenen die, in de uitruil met Israëlische soldaat Gilad Shalit, die vijf jaar vastgehouden werd in Gaza, al zijn vrijgelaten. De rest van de afgesproken
1027 gevangenen moeten nog vrij komen.
‘Alle gevangenen hebben banden met terrorisme’ (uit: NOS Journaal). Er wordt gepraat over gevangenen met
bloed aan hun handen, driehonderd van hen hebben levenslang, enzovoorts.
De feiten
Het is opvallend hoe weinig moeite er gedaan
wordt om de feiten na te gaan; wie zijn deze mensen en in welke context hebben ze hun daden
gepleegd? Geen enkele journalist heeft het over
het juridische systeem in Israël, dat er garant
voor staat dat een Palestijn voor dezelfde daden
veel hoger gestraft wordt dan een joodse Israëli.
Om te beginnen is de vrijheid voor veel van de
voormalige gevangenen maar relatief. Van hen
zijn er maar 217 die zonder condities terug
mogen naar waar ze vandaan komen. 55 Gevangenen mogen naar huis maar blijven onder
huisarrest, 205 gevangenen worden gedeporteerd
- waarvan 41 naar het buitenland en de rest gaat
naar openluchtgevangenis Gaza, voor tussen de
drie jaar of onbepaalde tijd. Dit zijn mensen waarvan de familie woont in Oost-Jeruzalem of op de
Westoever.
Wie zijn die mensen, en wat deden ze?
Trees schrijft: “Ik ken sommige van de verhalen
persoonlijk”.
Het verhaal van Suad Ghazal uit Sebastia, een
dorp dicht bij Nablus, is tekenend. Op 13 december 1998 werd Suad, die toen vijftien was,
gearresteerd, omdat een vrouwelijke kolonist

had beweerd dat Suad geprobeerd zou hebben
haar met een mes te steken. Suad werd naar
het politiebureau in Kedumim gebracht, en daar
mishandeld door een groep kolonisten.
Daarna werd ze voor ondervraging overgebracht
naar de Ramle gevangenis, en ook daar dagenlang mishandeld. Die dagen mocht ze niemand
zien, ook geen advocaat. Pas daarna lukte het de
familie door tussenkomst van het Rode Kruis om
hun vijftienjarige dochter te bezoeken. Ze werd
veroordeeld tot zes en een half jaar gevangenis,
op 21 januari 2001. Op diezelfde dag liep er een
rechtszaak tegen de kolonist Nahum Korman.
Die man had in 1996 een Palestijnse jongen van
elf, Hilmi Shusheh, met de kolf van zijn geweer
doodgeslagen. Hij kreeg een taakstraf van een
half jaar en een boete.
De complete tekst die Trees ons toestuurde en
veel meer voorbeelden kunt u lezen op onze
website www.friends-nazareth.nl
Informatiebronnen:
http://addameer.info http://www.btselem.org
Abeer Baker-Threat (plutobooks.com), en de vele
mensen die ik de laatste jaren tegenkwam en veel
mee gesproken heb.

Trees als coach in gesprek met de studenten van Sana Foundation
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Fatma vertelt het verhaal
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dankzij de inzet van velen
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Colofon / Colophon
1985-2011: 26 jaar
Stichting Vrienden van Nazareth
Deze Contactbrief is een uitgave van de Stichting Vrienden van Nazareth.
In 1985 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging Basisgroep
Tilburg zijn door de Stichting Vrienden van Nazareth de eerste contacten
opgebouwd met Palestijnse christenen en moslims in Nazareth en vervolgens in andere steden van Israël.
This ‘Contactbrief’ is published by the Foundation Friends of Nazareth.
In November 1985 the Foundation was created in the framework of contacts
between an ecumenical community of Christians in Tilburg (the Netherlands)
and the (Anglican) Christ Evangelical Church in Nazareth. Later on the
Foundation has broadened its contacts to other towns in Israel.
Studiebeurzenproject / Scholarship project
Het studiebeurzenproject is een initiatief van de Stichting. De Palestijnse
studenten, merendeels meisjes, zijn zorgvuldig geselecteerd door de contactpersonen in Israël. Studenten verklaren zich akkoord met de voorwaarden voor een 50% beurs, vrijwilligerswerk en terugbetaling van 25% van de
ontvangen beurs. Palestijnse jongeren ín Israël kunnen in hun eigen land
geen aanspraak maken op een studiebeurs van overheidswege.

Sleutelen aan de toekomst
Met een sleutel
sluit je een deur,
laat je een verleden achter
met die sleutel draag je een verleden mee
Met een sleutel
open je een deur
naar ontwikkeling en bewustwording
als Palestijnse vrouw in Israël
Met zo'n sleutel
openen vrouwen zelf de deur
naar hun eigen toekomst
© Felicia Dekkers

The scholarship project is an initiative of the Foundation. Palestinian
students, mainly women, are carefully selected by contact persons of the
Foundation in Israel. Students agree with the conditions for a 50% scholarship, which include doing voluntary work and a 25% repayment of the
scholarship received. Young Palestinian citizens of Israel do not qualify
for an Israeli government grant.
Sana Foundation
De Sana Foundation, in oprichting, is een partnerorganisatie van
Stichting Vrienden van Nazareth in Israël.
Vanuit dezelfde intentie als de Stichting is het doel van Sana Foundation
het verstrekken van een studiebeurs aan Palestijnse studenten.
Financiering hiervan kan plaatsvinden met de terugbetaling door de afgestudeerde studenten van de Stichting Vrienden van Nazareth van 25%
van de ontvangen beurs.
Sana Foundation is a new initiative and a sister foundation in Israel
of the Foundation Friends of Nazareth. Like the Foundation Friends
of Nazareth it aims to offer opportunities of higher education for
Palestinian women by providing grants. These grants are financed by
scholarship repayments made by graduated students to the Foundation
Friends of Nazareth.

Dank en een herinnering
In 2011 mochten we weer
op onze Vrienden rekenen.

Donaties /Donations
U kunt het studiebeurzenproject steunen met een eenmalige donatie.
Het is ook mogelijk een donatie voor een periode van vier of vijf jaar
toe te zeggen. U ontvangt een garantieverklaring ter ondertekening.
Aan hen die de Stichting financieel steunen, wordt tweemaal per jaar de
Contactbrief toegestuurd. Wij vragen minimaal e 10,- per jaar voor de
Contactbrief. Financiële bijdragen kunt u overmaken op:
ING nr. 14.43.982 / ABN-AMRO nr. 52.36.12.354 t.n.v. Stichting
Vrienden van Nazareth Tilburg. De stichting is een ANBI instelling,
donaties zijn fiscaal aftrekbaar.

Wilt u eind 2011
met een extra bijdrage,
hoe klein ook,
nog aan de studenten denken?

We would be most grateful for your financial support of the scholarship
project. Donations can be paid to the Sana Foundation. More information: foundation.sana@gmail.com

Zij én wij
houden het vol, dankzij uw steun !!!

Adres
Address			
Stichting Vrienden van Nazareth		Sana Foundation
Postbus 2256, 5001 CG Tilburg		2nd of Novemberstreet 2/7
E.: friends.nazareth.tilburg@planet.nl		5646 Haifa
W.: www.friends-nazareth.nl		Israel
De Statuten van de Stichting, gedateerd 26 november 1985, zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 41096728.
Druk: Drukkerij Gianotten bv Tilburg.

BEDANKT

zeker namens alle studenten

We sturen per jaar maar één acceptgiro.
Voor de Contactbrief vragen wij A 10,-.

Een goed en gezond 2012
met vertrouwen samen verder
tegen verdrukking in

Our neighbourhood is embarrassed…

Our eyes watch the children looking for a
future where ‘the sky is the limit’.
Slogans covered with the dust of the ruins
but the light still did not stop burning.
Abir Zinati

