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TEN GELEIDE
De vijftigste Contactbrief ligt voor u.
We zijn er trots op. Nummer één verscheen in december
1987 en sindsdien hebben we u via de Contactbrief
regelmatig geïnformeerd over het werk van de Stichting
Vrienden van Nazareth.
In deze vijftigste uitgave geven we een overzicht met de
voorkaften van al die Contactbrieven. Een informatief
overzicht van thema’s die in deze 27 jaar onze en uw
aandacht kregen.
Er zijn positieve ontwikkelingen bij Sana Foundation.
We doen uitgebreid verslag over de besluiten die zij,
maar ook wij genomen hebben en de overwegingen die
daaraan ten grondslag liggen. We zijn blij met de stap
die gezet is.
De studenten komen uitgebreid aan het woord. Zowel in
de studie als in hun privé leven zijn er ontwikkelingen
te melden. Doaa, Kafa, Marlen, Rasja, Mona, Halima,
Misan, Montaha en Fedaa schrijven een persoonlijk
verslag.
Bijzonder vinden we het verslag van Eman en Fatma.
Twee geneeskunde studenten, de een afgestudeerd en
de ander bezig met haar co-schap. Ieder beschrijft haar
ervaring bij het werk dat zij nu als arts verrichten.
U mist de column van Bas.
In 2006 hoopten we met de column een nieuwe
inspiratiebron in het contact tussen jongeren in
Nederland en in Israël te realiseren. In de loop der jaren
is dit zeker gebeurd met prikkelende columns en de
reacties daarop van de studenten. De laatste twee jaar is
de uitwisseling minder geworden, reden om te zoeken
naar andere mogelijkheden. Bas, bedankt voor het
oppakken van de uitdaging deze columns te schrijven.
Wij wensen u veel lees – en kijkplezier met deze
vijftigste Contactbrief.
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De vijftigste
Sana Foundation kent eerste twee beurzen toe,
verslag van een belangrijke ontwikkeling
Het studiebeurzenproject
Overzicht van vijftig contactbrieven
(vervolg) Het studiebeurzenproject
Hoe is het om als arts te werken

COLOFON / COLOPHON
1985-2012: 27 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.
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.
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.
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
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.

De vijftigste !
U ziet het goed, de vijftigste Contactbrief slaat u nu open, we zijn er trots op.
Heel veel uren zijn er aan besteed in de afgelopen 27 jaar.
Welke studenten stimuleren we hun verhaal aan ons toe te
sturen? Welke foto’s maken zichtbaar waar studenten van het
studiebeurzenproject in de praktijk van studeren en
vrijwilligerswerk mee bezig zijn? En tenslotte hoe maken wij
u optimaal deelgenoot van onze overwegingen bij alle
aspecten van het bestuurswerk voor de Stichting Vrienden
van Nazareth? Met het zichtbaar maken van de omslagen van
de afgelopen jaren, kwamen bij ons vele positieve
herinneringen aan de verschillende thema’s boven.
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth
Rens Kessener, Els Schots, Hanneke Heisterkamp van Wijk en
Willem Arts

In de eerste helft van dit jaar heeft het bestuur
vooral haar aandacht gericht op de toekomst
van de Stichting. We staan als bestuur voor de
indringende vraag ‘hoe’ we de toekomst van
ons werk veilig kunnen stellen. Wat is wijsheid
en wat kunnen we zelf dragen?

Werkbezoek 2009:
Collin in gesprek met
studenten uit het
studiebeurzenproject

In deze discussie dienen zich twee opties aan.
De ene optie is uitbreiding van onze activiteiten en inzet om op veel grotere schaal te gaan
werken voor veel meer uit te geven studiebeurzen. Het gebruik van sociale media en
aansluiting bij grote wervingscampagnes zijn
dan te overwegen mogelijkheden. De andere
optie is doorgaan op de huidige schaal en
investeren in de relatie met Sana Foundation,
zodat zij op enig moment onze
rol kunnen overnemen en wij,
voor zover mogelijk en gewenst,
dit proces verder faciliteren. Deze
laatste optie ligt in de lijn van een
belangrijke doelstelling waarmee
de oprichters van de Stichting
indertijd zijn gestart, nl.: geen
verantwoordelijkheid over blijven
nemen. Onze inspanningen
van de laatste jaren zijn vooral
gericht op de inzet Palestijnen in
Israël zelf mede vorm te laten geven aan een studiebeurzenproject
voor hun dochters. Dat deze visie
betekent dat de Stichting zich
op lange termijn overbodig kan
maken, wordt door het bestuur
erkend.
We zijn daarom erg blij dat de
samenwerking met de inmiddels opgerichte zusterorganisatie

Sana Foundation concreet vorm begint te
krijgen en dat onze inspanningen in ondersteuning van dit proces hun vruchten afwerpen.
Als bestuur hebben we daarom de voorkeur uitgesproken vooral in te zetten op samenwerking
met Sana Foundation en verder te onderzoeken
en te ervaren op welke termijn een overdracht
van het estafettestokje mogelijk en gewenst
is. We vermoeden overigens dat dit nog wel de
nodige tijd zal vergen. We denken op deze wijze
het meeste recht te doen aan onze visie dat
direct belanghebbenden zelf de dragers zijn van
hun eigen zaak. In het licht hiervan bereiden
we een volgend werkbezoek voor. Onder andere
om te verkennen wat de bestuurders van Sana
Foundation nodig hebben om hun functie te
vervullen en te horen op welke manier wij hen
het beste kunnen ondersteunen vanuit Nederland. Wij houden u hiervan op de hoogte.
In onze laatste bestuursvergadering hebben
we afscheid genomen van ons medebestuurslid
Collin den Braber. Zijn drukke werkzaamheden
in het onderwijs maken de combinatie met
het bestuurswerk helaas niet meer mogelijk.
In 2009 heeft Collin samen met drie medebestuursleden voor het eerst Israël bezocht. De
situatie in het land maakte diepe indruk op
hem. Dankzij Collin hebben we toegang tot het
hoger onderwijs, wat ons ook in de toekomst
nog goed van pas komt.
Wij bedanken Collin hartelijk voor zijn inbreng
in het bestuur van de Stichting en we wensen
hem een goede toekomst toe.
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth

1

Sana Foundation kent eerste twee beurzen toe,
verslag van een belangrijke ontwikkeling.
Sana Foundation is een partnerorganisatie van Stichting Vrienden van Nazareth in Israël. In samenwerking
met de Stichting is Sana Foundation opgericht door studenten uit het studiebeurzenproject. Vanuit dezelfde
intentie als de Stichting is het doel van Sana Foundation het verstrekken van een studiebeurs aan Palestijnse
vrouwen. Het proces van oprichting en de opbouw blijkt een traag proces te zijn, wat ons om veel geduld
en volharding vraagt. We komen stapje voor stapje verder. Bij de toedeling van de studiebeurzen in oktober 2011 besloten we om één beurs van b 3.500,- aan Sana Foundation beschikbaar te stellen. Doel was hen
hiermee de gelegenheid te geven om praktisch ervaring op te doen in het proces bij het toekennen van een
studiebeurs. Tot dan toe zat het werk van Sana Foundation in oprichting voornamelijk in de formulering van
doelstellingen, werkwijzen en alle formaliteiten bij de oprichting van een nieuwe NGO.
Communicatie
In mei 2012 is via Skype uitgebreid met elkaar
gesproken. Wij, bestuur van de Stichting, waren benieuwd naar de vorderingen.
Via de mail wisten we al dat Sana Foundation
er in geslaagd was via Facebook ‘in de lucht’ te
komen. Hiermee kwam Sana Foundation onder
de aandacht van Palestijnse studenten. En met
succes. Op de vragenlijst en de gepubliceerde
criteria ontvingen ze 250 aanvragen voor een
studiebeurs. Verminderd met de aanvragen die
niet binnen de criteria vielen, bleef er nog een
heel groot aantal gegadigden over.
Skype is overigens niet alleen voor ons het
medium geworden om met het bestuur van
Sana Foundation te communiceren. Ook voor
de onderlinge communicatie van de bestuursleden van Sana Foundation is Skype onmisbaar,
ze wonen verspreid over heel Israël in verschillende steden en dorpen.
Ervaring op doen
Het is echt ervaring op doen voor de bestuursleden van Sana Foundation. Het nakomen van
gemaakte afspraken, het lezen van de aanvragen en de selectie, het uitwisselen van meningen en het samen komen tot een besluit, dit is
allemaal nieuw voor hen in deze
samenstelling. Het voelen van
de verantwoordelijkheid bij het
wel of niet toekennen van een
studiebeurs blijkt een waardevolle ervaring die voldoening
geeft. “We staan er samen voor”
vertelde Lobna. Lobna, Lana, Ola,
Safaa en Montaha hebben dit op
een constructieve wijze opgepakt. Er is in het voorjaar van
2012 geregeld vergaderd, thuis
bij een van hen, of via de Skype.
Intussen hadden ze ervaren dat
2011 vergadering Sana Foundation
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niet iedereen een toegewezen taak werkelijk
oppakt en uitwerkt. Die hobbel hebben ze samen
constructief genomen.
Belangrijk besluit genomen
Er volgen nog meer uitwisselingen. Vragen
en dilemma’s komen naar boven. Meningen
verschillen, bijvoorbeeld over de besteding van
de b 3.500,- . Geven we twee studenten in één
semester een beurs van b 1.750,- (gelijk aan het
bedrag van de Stichting Vrienden van Nazareth) of binden we meer studenten aan Sana
Foundation met een kleiner bedrag? Uiteindelijk wordt besloten drie studenten te steunen.
Alle bestuursleden gaan uit de aanvragen vijf
in hun ogen geschikte kandidaten selecteren.
Criteria zijn:
s de financiële situatie en de plaats waar de
student woont;
s de motivatie waarom iemand voor een
beurs in aanmerking wil komen;
s motivatie voor leiderschap en de algehele
indruk van de aanvraag.
Met onze voorwaarde dat de student de formulieren in het Engels moet invullen, zijn
ze het niet echt eens. Engels is voor Palestijnen de derde taal en in hun ogen sluiten ze
dan juist een aantal meisjes uit die in kleine
dorpen wonen of waar het Engels thuis geen
vanzelfsprekende taal is. Sana Foundation wil
juist deze groep meisjes een kans geven. Hun
verwachting is dat in het eerste studiejaar
deze studenten de Engelse taal voldoende gaan
beheersen. Vooralsnog nemen ze hierover geen
definitief besluit. Vervolgens zijn dertien meisjes geselecteerd. Ze wisselen uit en voelen de
grote verantwoordelijkheid, maar komen niet
tot een definitief besluit. Ze willen alles wat
langer overdenken en niet overhaast besluiten.
Aan de geselecteerde studenten vragen ze nog

2009 de oprichters van Sana Foundation

een persoonlijke motivatie te schrijven. Ze zijn
onder de indruk van de verhalen die ze lezen,
ook met trieste situaties.
Partnership nu voelbaar
Bij de volgende uitwisseling selecteren ze drie
potentiële studenten voor een beurs van Sana
Foundation en vijf die ze aan Vrienden van Nazareth mogen aanbevelen. Dat was ons aanbod
hen te helpen door de selectie uit het grote
aanbod heen te komen.
Lobna werkt met Ola aan de administratieve
zaken. Zij gaat de discussie met haar aan om
toch te kiezen twee in plaats van drie studenten
te steunen. Haar motivatie: wij weten zelf hoe
die beurs ons heeft geholpen ons (studenten)
leven te realiseren. Ola laat zich overtuigen. Bij
de volgende skype vergadering valt het definitieve besluit.
Sana Foundation gaat twee studenten steunen, een besluit van de meerderheid. De eerste
student is bezig met haar Master in ‘conflict
resolutions’ aan de Hebrew University in
Jeruzalem. Ze schreef een zeer indrukwekkende impressie en getuigt van ervaring in
leiderschap. De gestelde voorwaarde aan haar
is haar vrijwilligerswerk bij Sana Foundation te
realiseren.
De tweede student is een Bedoeïenen studente
uit Abu Kaff. Ze studeert rechten aan het Law
college in Tel Aviv. Ze heeft 15 broers en zussen
en gescheiden ouders. Grote waardering hebben ze voor haar motivatie en de wijze waarop
ze vanuit Abu Kaff, een hele kleine gemeenschap, in Tel Aviv is gaan studeren. Tevens
zien ze de noodzaak van afgestudeerde rechtenstudenten in de Bedoeïenen gemeenschap.
Zes andere studenten laten ze weten dat Sana
Foundation hen voordraagt aan de Stichting
Vrienden van Nazareth voor een beurs in stu-

diejaar 2012-2013. Zij sturen hen de Engelse
formulieren toe, helpen indien mogelijk met
vertalen en zorgen dat wij alle zaken correct
ontvangen.
Daags na onze Skype uitwisseling worden deze
studenten geïnformeerd. Afgesproken was eerst
met ons te overleggen voordat ze hun besluiten
zouden gaan uitvoeren. Wij hebben laten weten
dat ze met elkaar prima werk verricht hebben
en wij hun besluit en werkwijze steunen. Wel is
gevraagd goed met de zes studenten te communiceren dat het enkel een aanbeveling is. Wij
moeten voor het volgende studiejaar selecteren
uit alle aanvragen die we ook via onze contactpersonen ontvangen.
Ons idee om eind 2012 op werkbezoek te willen komen om de verdere uitbouw met hen
door te spreken en vooral zicht te krijgen
op datgene wat zij nodig hebben, werd met
enthousiasme ontvangen. Het partnership is
concreet voelbaar geworden.
Bij de afsluiting van het gesprek zegt Lobna dat
dit selectie traject een hele goede ervaring is
geweest. Ze hebben samen gewerkt en nu meer
zicht gekregen op de concrete werkwijze. Ze
voelen de verantwoordelijkheid voor de studenten bij het toekennen, maar zeker bij het
afwijzen van een beurs.
Wij zijn verheugd te zien dat deze ontwikkeling
zo op gang gekomen is. De vraag en noodzaak voor steun uit het studiebeurzenproject
is opnieuw bevestigd. Het meedenken en zo
samen werken aan het studiebeurzenproject is
een volgende stap in deze nieuwe ontwikkeling
binnen de Stichting Vrienden van Nazareth.
Samengevat een hele positieve ervaring met
het partnership in opbouw.
3

Studiebeurzenproject
In oktober 2011 waren we in staat twee nieuwe studenten op te nemen in het studiebeurzenproject. We
werken daarmee meteen met twee nieuwe contactpersonen in Israël. We hebben voor 2012 één beurs
beschikbaar gesteld aan Sana Foundation. Zij zoeken een student voor deze beurs en zijn zo in staat invulling te gaan geven aan de missie van Sana Foundation: ‘Jonge Palestijnse vrouwen in staat stellen een
universitaire opleiding te volgen’. Zo zijn in december 2011 tien beurzen toegekend. Zoals voorgaande
jaren voor diverse studierichtingen, te weten: geneeskunde, tandheelkunde, voedingswetenschappen,
pharmacy, recht, arbeidstherapie, verpleegkunde, economie/accountancy en psychologie/criminologie. In
maart 2012 ontvangen wij de evaluaties van het eerste semester van studiejaar 2011-2012. Hebt u twijfel
bij de invloed die het studiebeurzenproject op hen heeft? Wij niet! Iedere keer zijn het de persoonlijke
ervaringen van deze jonge Palestijnse vrouwen die het werk voor het studiebeurzenproject waardevol
maken. Twee reeds afgestudeerde studenten laten ons dat expliciet horen.
S t udent G eschieden is en Kunst

D

oa

a

Doaa. In januari ontvingen we van Fatmeh,
een van onze contactpersonen in Israël,
het verzoek om Doaa op te nemen in het
studiebeurzenproject. Zij komt uit Rahat.
Ze behoort tot een hele kleine Bedoeïenenstam en heeft tien broers en zussen,
waarvan er acht nog thuis wonen. Vader
is docent en moeder heeft geen baan.
Doaa studeert Geschiedenis en Kunst
(Fine Art) aan de Ben Gurion Universiteit
in Beer Sheva.
Bijzonder en belangrijk is de studiekeus van Doaa
om als Bedoeïenenstudent Kunst te kiezen. Het is
een studierichting die in de Bedoeïenengemeenschap niet makkelijk gewaardeerd wordt. Hierdoor
is er een groot tekort aan professionele docenten. Doaa is inmiddels derdejaars. Ze komt financieel in de problemen vanwege de hoge materiaalkosten die ze moet uitgeven. Pas na het eerste jaar
koos zij haar tweede studierichting. Toen waren al
deze gegevens niet bekend en daarom komen deze
problemen pas later aan het licht.
Via de directeur van de middelbare school in Rahat
neemt ze contact op met Fatmeh. Ze kent Fatmeh
uit de tijd dat zij in Rahat op school zat. Fatmeh
is als docent geschiedenis verbonden aan deze
school.
Behalve het succesvol afronden van haar studie ziet Fatmeh positieve effecten als Doaa haar
vrijwilligerswerk in Rahat realiseert. Het gemeenschapscentrum is verantwoordelijk voor de opzet
van culturele en educatieve activiteiten voor de
jeugd. Een uitgelezen kans om deze jongeren kennis te laten maken met culturele activiteiten.
We hebben besloten Doaa dit lopende studiejaar
te steunen voor de afronding van haar studie
geschiedenis en de intentie uitgesproken haar
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tevens in studiejaar 2012-2013, haar laatste jaar,
te steunen bij de afronding van haar studie Fine
Art. Tevens wil ze in dit jaar haar onderwijsbevoegdheid halen. Alle dank aan de Vrienden van
de Stichting, schrijft Doaa. Ze belooft ons na de
zomer te informeren over haar vrijwilligerswerk
en de studieresultaten van dit jaar.
***

Mijn reactie in crisissituati e s
Kafa Mariam is tweedejaars
student farmacologie.
Haar resultaten in het
eerste half jaar zijn
ruim voldoende. Met de
nodige terughoudendheid begon zij aan het
eerste jaar. Ze zag erg op
tegen alle nieuwe ervarin- K
gen, de studie, de taal maar a f a M
vooral het ver van huis, dus ver a r i a m
van familie en bekenden wonen. Dat is nu verleden
tijd, schrijft Kafa. Ik heb er goed aan gedaan in dit
nieuwe leven te stappen. Ik heb nu veel vrienden
en zij hebben deze overgang voor mij makkelijker gemaakt. Wij ondersteunen en helpen elkaar,
we delen alles en hebben veel plezier met elkaar,
schreef ze al.
Voor haar vrijwilligerswerk is Kafa actief in het
medisch centrum in haar woonplaats Araba.
Gestart met secretariaatswerk is dit in de loop
van het jaar uitgebreid en krijgt ze meer taken.
Geweldig nuttig, maar ook vol risico, schrijft ze.
Dit omdat we in verschillende complexe situaties
moesten handelen. Ik heb veel ervaring opgedaan,
die waardevol is voor mijn studie, maar zeker ook
voor mijzelf: hoe reageer en handel ik in crisissituaties. Ik voel me op mijn gemak en ben blij dat
ik de mensen uit mijn dorp kan helpen. Met alles
wat ik in mij heb zal ik dat blijven doen.

CONTACTBRIEF
Stichting Vrienden van Nazareth

Contactbrieven door de jaren heen
, KONTAKTBRIEF

\ KONTAKTBRIEF

NUMMER 2 - JUNI 1988

Ter kennismaking
Vanaf december vorig jaar is de Stichting Vrienden van Nazareth begonnen met donateurs-werving. Opgericht in 1985 door leden van de Vereniging Basisgroep Tilburg, beoogde de stichting niet alleen het werven van
fondsen om daarmee financiele steun te geven aan projekten van Palestijnse christenen en moslims in Nazareth (Israel). Vanaf de oprichting is ook
gedacht aan het zoeken van donateurs voor de stichting, vele (kleine) giftgevers als een netwerk in Nederland van belangstellenden, 'Vrienden' van
onze Vrienden in Nazareth.
Want het Palestijnse volk, ook de grote
groep die in het eigen land kon blijven to en
er in 1948 de Joodse Staat Israel werd afge-

kondigd, heeft: belangstelling nodig. De
achterstelling in rechten waaronder de Arabische Israeliers te lijden hebben, dient

Bij gelegenheid Ilan dejaarlijkse
Iliering Ilan Land-Day
0p 30 maart 1986 ter herinnering aan de algemene staking
waarnree de Arabische bellolking in 1976 protesteerde tegen de ook Ilia wettelijke maatregelen georganiseerde
onteigening vat/gronden
ten behoeve van de]oodse nederzettingen-politiek.

meer gekend te worden, zeker nu in het
komende jaar 1988 het veertig-jarig bestaan
van de Joodse Staat Israel wordt herdacht.
Daarom presenteert de Stichting Vrienden
van Nazareth deze eerste aflevering van een
KONT AKTBRIEF. Er zijn plannen voorbereid om de donateurs drie keer per jaar
via een Kontaktbrief in deze bescheiden
vorm op de hoogte te houden van het wel
en wee van onze Vrienden in Nazareth. Zo
wordt de Kontaktbrief een regelmatig signaal aan allen die zich als donateur hebben
gemeld, dat hun bijdrage zeer op prijs
wordt gesteld. Zo kan de Kontaktbrief ook
gaan funktioneren als hulpmiddel bij het
werven van meer donateurs voor de stichting.
De aandacht die de stichting wi! geven aan
de informatieve funktie van een Kontaktbrief, wil niet tekort doen aan het zoeken
van financiele middelen tot projektensteun.
Wel wil de stichting rekening houden met
de financiele positie van velen op de dag
van vandaag waarbij kontributies en giften
soms een onmogelijke zaak zijn. Daarom
wordt bij de werving van donateurs ook
gedacht aan kleine bijdragen. Welkom zijn
ook mensen die met een donatie van tien
tot vijfentwintig gulden per jaar steun willen geven aan informatie-verspreiding
in
Nederland over de positie van de Palestijnen, met name in Israel.

Een Joods-Palestijnse

Samenwerkingspartij

in Israel

In deze Kontaktbrief wil de Stichting Vrienden van Nazareth speciale aandacht
vragen voor een kleine partij in het Israelische parlement, de Progressive List for
Peace. Deze dankt haar bestaan deels aan de inzet van de zogeheten Progressive
Movement van Christen- en Moslim-Palestijnen
in Nazareth en Galilea. Deels ook
wordt ze gedragen door Joodse Israeliers die samenwerken in de Israeli Council for
Israeli-Palestinian Peace.
Met het oog op de Knesset-verkiezingen,
voorzien voor november a.s., hield de
PLP op 29 en 30 april jl. haar Eerste Partij-Conventie.
De voorzitster van onze
stichting was er bij als teken van solidariteit. Vooraf aan een kort informatief
overzicht van de PLP, wil het bestuur een verantwoording
geven van zijn steun
aan deze konkrete partij-politieke
keuze binnen de Staat Israel.
Het gaat vooreerst om steun aan onze Nazareth-vrienden.
Hun moeilijke positie van
Palestijnse medeburgers van de Staat Israel
hebben ze opgepakt als een historische verantwoordelijkheid.
Hun
samenwerking
met Joodse medeburgers
betreft allereerst
de gelijkberechtiging
zowel van de Joden in
hun verschillende
waardering
van hun

Joodse traditie, als van de Arabisch Palestijnse bevolking, Christenen en Moslims.
De samenwerking
is ook gericht op een
oplossing
van het Israelisch-Palestijnse
konflikt dat sinds de eenzijdige afkondiging van de Joodse Staat Israel nu al 40 jaar
bron is van veel onrecht.

Iedereen die het belang van zo'n taak onderkent wordt verzocht deze Kontaktbrief
te helpen verspreiden, onder vrienden en
bekenden. Speciaal dient gedacht te worden aan verspreiding in kringen van mensen die vanwege hun terechte solidariteit
met het Joodse volk en de Staat Israel geacht mogen worden zich niet eenzijdig te
informeren over het IsraCI-beleid ten aanzien van de Arabische Israeliers en de Palestijnse bevolking in de door Israi.'l bezette
gebieden.
Daartoe wil de Kontaktbrief bijdragen.

Her cmblcem in de kop van deze brief is ontleend aan
het weekbbd
'AL WATAN'
(Ons Thuis) van de Progressive Movement in Israel. Dit samel1\verkingsvcrband van chrisren- en mosllm-Palesrijnen
werkt o.a. via
dit gratis verspreidde
weekblad aan cen politieke basis
voor her streven naar gelijkberechriging
van de Arabische bevolking.
Ecn andere aktlvireit van de Movement is via cen Land
Fund aan Arabische dorpsgemeenschappen
de Inogelijkheid bieden om olij fbomen te pbnten op dorpsgronden. Het planten van de olijfboom betekent greep houden op het land dat het Palestijnse volk al eeuwen beleeft als 'Ons Thuis'.
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De progressieve lijst voor vrede

Dr. Miriam Mar; is iin
van de sprekers op de
Eerste C01lvetltie van de
Progressieve Lijst voor
Vrede, op 29-30 april
1988 in Nazareth.
Vanuit haar werk in de
Acre Arab Women's
Association, een ,lid
partij-gebotlden
organisatie ley
bevorderitlg vatl de
positie van Palestijnse
vrouwen in Israd, met
behoud vatl haar
tlationaal kulturele
identiteit, sprak Dr.
Miriam Mari over de
bewus tword itlg S methodetl
vatl de Braziliaatl Paolo
Freire.

Via een Kontaktbrief
wil onze Stichting
Vrienden van Nazareth haar donateurs enkele keren per jaar op de hoogte houden
van haar aktiviteiten. Zo meent ze te werken aan het program dat opklinkt in haar
naam: V rfenden van Nazareth.
Kontaktbrief
nr. 2. geeft allereerst informatie over de Progressieve
Lijst voor de
Vrede. Het is een van de manieren waarop
onze vrienden in Nazareth werken aan een
politieke basis voor gelijkberechtiging
van
de Palestijnse bevolking in Israel. Daarbij
hebben zij reeds een aanral jaren geleden
ook J66dse Israeliers van de Israeli Council
for Israeli-Palestinian
Peace aan hun kant
gevonden.
In een tweede artikel biedt deze Kontaktbrief een uitvoerige kennismaking
met de
Stichting Joods-Palestijnse
Dialoog gevestigd in Amsterdam.
Want als stichting beogen wij niet alleen
fondswerving
voor projekten
van onze
vrienden in Nazareth. In eigen land willen
we ook meewerken
aan informatie-verspreiding
over het Israelisch-Palestijnse
konflikt.
Op zoek naar samenwerking
op dit terrein
is onze stichting in kontakt gekomen met
medewerkers van de Joods-Palestijnse
Dialooggroep. Juist in zo'n dialoog zien we de
mogelijkheden
en moeilijkheden
met betrekking tot het Israelisch Palestijnse konflikt gekonkretiseerd.

Vrede in 1989 dichterbij?

De afsluiting van 1988 wil de Stichting Vrienden
van Nazareth markeren met KontaktbriefNum-

Ook voor de Palestijnen binnen Israel?
Het jaar 1988 is door het Palestijnse volk
tot een historischjaar gemaakt. De strijd
voor zelfbeschikking en een onafhankelijke staat gedurende meer dan veertig
jaar - al v66r de eenzijdige uitroeping
van de Staat Israel in 1948 begonnen he eft dankzij de Intifada sinds december
1987 het Palestijnse volk een niet langer
te ontkennen politieke positie opgeleverd.
Inderdaad met inbegrip van een 'realistisch'
maar daarom niet minder pijnlijk opgeven
van historische rechten op heel het Palestijnse land. Met de aanvaarding van VN-resolutie 181 van 1947 heeft de Palestijns NationaIe Raad op 15 november jl. ingestemd met
het principe van de Land-verdeling over een
Joodse en een Palestijnse staat.
De strijd die daarvoor ook intern tussen de
verschillende partijen en groeperingen binnen het Palestijnse volk en zijn parlement in
ballingschap gevoerd moest worden, is niet
te veronachtzamen.

mer 3. Het jaar 1988 is voor het Palestijnse volk

Zo is 1988 een historisch jaar geworden dankzij een indrukwekkend
demokratisch
leiderschap van de Palestijnse BevrijdingsOrganisatie.
Voor de Stichting Vrienden van Nazareth,
vanuit haar ontstaan en doelstelling allereerst betrokken bij een Palestijnse gemeenschap binnen de Staat Israel, stelt dit een
vraag. Wat betekent de proclamatie van de
vestiging van de Staat Palestina naast de
Staat Israel voor diegenen van het Palestijnse
volk die sinds 1948 als burgers bij Israel zijn
ingelijfd?
Een antwoord op deze vraag zal o.a. aandacht moeten geven aan de politieke situatie
in Israel na de Knesset-verkiezingen van 1
november jl. Vooraf hieraan zal iets gezegd
worden over de dagelijkse bestaanservaringen van de Arabische bevolking in Israel, de
meesten zijn Palestijnen.

onze 'vrienden'

geworden. Dit geldt ook voor
in Nazareth, Palestijnse ehriste-

nen en moslims binnen de Staat Israel.
In een eerste artikel wordt hieraan aandacht gege-

afhankelijkheid

op 15 november

door de Pa-

lestijnse Nationale Raad in Algiers aangenomen?
Deze vraag wordt opgepakt tegen de aehtergrond
van de uitslag van de Knessetverkiezingen

van 1

november jl. Daarbij bleek de Progressieve

Lijst

voor Vrede, waarover in de vorige Kontaktbrief
uitvoerig informatie werd gegeven, teruggevallen van twee naar een zetel.
Een tweede artikel wil een kennismaking zijn met
de Palestijnse gemeensehap
zaterdagavond

in Vlaardingen.

Op

26 november organiseerde zij met

de Nederlandse Palestijnse kring van deze stad een
kuIturele manifestatie.
Met deze twee bijdragen wil de Stichting Vrienden van Nazareth allereerst haar groeiend aantal
donateurs

en donatrices

betrekken

bij wat de

stichting beoogt. Daarbij gaat het om steun voor
de aktiviteiten/projekten

van de 'vrienden' in Na-

zareth. Daarom wordt op bIz. 2 van deze Kontakbrief ook een overzicht gegeven van de Financiele
gang van zaken in het afgelopen jaar.
Zoals bekend wil de Stichting via een Kontaktbrief ook op bescheiden manier meewerken

Tenslotte kan als resultaat van een andere
aktiviteit van onze stichting worden meegedeeld dat in de eerste maanden van dit
jaar voor een totaalbedrag
van bijna
f 20.000,- steun is gegeven, o.a. aan de uitbouw van de school van de Christ-Evangelical Church in Nazareth en aan het weekblad Al-Watan van de Movement. Dank zij
een toenemend aantal donateurs en enkele
grotere giften.

de informatie-verspreiding

aan

en meningsvorming

in zake pogingen tot een oplossing van het Israeliseh-Palestijnse

konflikt.

werd verantwoord

In een vorig nummer

hoe de stichting daarom kon-

takt zoeht met de Joods-Palestijnse
groep in Amsterdam.

Dialoog-

Met dit nummer

wil de

Stichting aandaeht geven aan de initiatieven van
de Palestijnse gemeensehap in Vlaardingen.
Het slot van dit 'Ten Geleide' is een wens voor een
'goed' 1989 voor allen die het werk van de Stich-

Hopenlijk kan z6 Kontaktbrief nr. 2 van de
Stichting Vrienden van Nazareth weer gebruikt worden voor de werving van vele
nieuwe donateurs.
Op medewerking
aan
deze werving, ook van tien-gulden-donaties, wordt graag gerekendl
En lees de 'Oproep' op de achterzijde.

Het embleem
van de Kontaktbriefis
ontleend aan het Weekblad 'AL WATAN'
(Ons Thuis) van de Progressive Movement
in Israel. Dit samenwerkingsverband
van Christcnen Maslim-Palestijnen
werkt a.a. via dit gratis verspreidde
weekblad aan een palitieke basis vaor het srreven naar gelijkberechtiging
van de Palestijnse bevolking binnen Israel.
Een andere aktiviteit van de Movement is er ap gericht am via een Land-Fund Palestijnse darpsgemeenschappen
te helpen alijfbamen te planten ap dorpsgrondcn.
Want dit betekent
'greep' hauden ap het land dat het Palestijnse volk al eeuwen beleeft als 'ans Thuis'.

een historisehjaar

ven. Wat is de betekenis voor de Palestijnse staatsburgers binnen Israel van de Verklaring van On-

ting Vrienden van Nazareth steunen. Deze wens
heeft ook in het nieuwe jaar uw steun nodig. Voor
het doorzetten van de wil tot vrede, door het Palestijnse volk in 1988 'groots'

getoond.

dankzij - helaas nog te weinig

invloedrijke

Joodse vredesinitiatieven

Ook
-

in Israel en daarbuiten.

Het embleem van de Kontaktbriefis
ontleend aan het Weekblad 'AL W AT AN' (Ons Thuis) van de Progressive Movement in Israel. Dit samenwerkingsverband
van Christen- en
MosliIn-Palestijnen werkt 0.3. via dit gratis verspreidde weekblad aan een politieke basis voar het streven naar gelijkberechtiging van de Palestijnse bevolking binnen IsraeL Een andere
aktiviteitvan de MOVClnent is er op gericht om via cen Land-Fund Palestijnse dorpsgemeenschappen
te helpenolij£bOInen te plant en op dorpsgrondcn. Want dit betekent 'greep' houden
op het land dat het Palestijnse volk al eeuwen beleeft als 'ons Thuis'.

\ K0N!~!BRIEF

\ KONTAKTBRIEF
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"Onderwijs blijft voor ons prioriteit nummer een"

Ten geleide

Met deze woorden sluit canon R. Abu-EI-Assal een passage afiu zijn briefvanuit Nazareth van apriljl. Daarin schrijft hij over de Christ School die al in 1851 in de 'Latijnse', de meest oude wijk van Nazareth werd opgericht en nu aan een 300 - voor meer
dan de helft Moslim - kinderen in negen jaargroepen onderwijs biedt. In een eerste
artikel van deze Kontaktbriefwordt
hie rover het een en ander verteld.

Bij de overgang naar 1989 opende het laatste nummer van de Kontaktbrief
van de
stichting Vrienden van Nazareth met de
spannende vraag: Vrede in 1989 dichterbij?

Vanaf de eerste kontakten in 1980 met de
pastor van de christengemeenschap
in Nazareth is ons duidelijk gemaakt waarom het
onderwijs zo'n belangrijk punt van zorg is
voor de Palestijnen binnen Israel. "Onderwijs is de weg naar vrede. Daarom moeten
we e1kaars existentie en kultuur niet blijven
ontkennen. "
Ook in Tilburg zelf kwam hij deze 'boodschap' toelichten: op een avond in december
1980 georganiseerd
voor hoger-onderwijs-betrokkenen
kwam hij het plan presenteren voor de eerste Arabische universiteit binnen Israel. Het ging om een initiatief
van een breed samengestelde
groep Palestijnse intellektuelen van binnen Israel die
een 'Vereniging voor de bevordering
van
het onderwijs in de Arabische sektor' hadden opgericht.
In het voorjaar van 1981 werd het plan
voorgelegd aan de Hoger Onderwijs Raad
in Israe1. Toen we na een lange tijd hoorden
Palestijnsejongeren
Israd te ge"en?

hoe deze Raad goedkeuring voor het plan
had geweigerd, hebben wij eerder gedacht
aan financiele dan aan politieke problemen.
Pas later begrepen we, dat het was om het
doel: "Het behoud en de ontwikkeling van
de Arabische kultuur - een opgave die tot
nu toe door de bestaande (J66ds-Israelische
- red.) instellingen in ons land genegeerd
wordt".
Tegen deze achtergrond
is onlangs in samenwerking
tussen de Christ Church in
Nazareth en onze stichting een nieuw initiatief genomen. Een bestaand fonds in Nazareth dat tot nu toe alleen helpt in studiekosten tot max. 500 USdlrs. moet de mogeIijkheid
hebben
om jaarlijks
enke1e
studiebeurzen te vergeven voor het volgen
van hoger (beroeps) onderwijs binnen Israe1. Over het waarom is een en ander te lezen in een achtergrond-verhaal
op biz. 3
van deze Kontaktbrief.

bijeen in "erband "an de Christ Church in Nazareth:

wie he/pt mee om hen een kans tot hoger onderwijs in

Ten geleide
Bij het uitgeven van de Kontaktbrief komt
de Stichting Vrienden van Nazareth nog
niet toe aan vaste tijden van verschijnen.
Sinds het eerste nummer in december 1987
kon onze kleine vrijwilligersorganisatie
zo'n twee keer per jaar via de Kontaktbrief
donateurs en belangstellenden informeren
over het werk van de stichting. Ofhet vaker
kan? De ontwikkelingen vragen het.

Het Palestijnse volk heeft in november vorigjaar beslissende stappen vooruit gezet op
de weg naar vrede met Israe1. De internationale gemeenschap heeft dit erkend. Ze1fs de
VS konden er niet meer om heen om in gesprek te gaan met de PLO.
En Israel?
Op basis van de Knesset-verkiezingen,
ook
in november vorigjaar, bleken de politieke
tegenstellingen zo groot, dat er slechts een
regering gevormd kon worden die het politieke midden in Israel vertegenwoordigt:
het progressieve
dee1 van de Likud o.l.v.
Shamir en de rechtervleuge1 van de Arbeiderspartij o.l.v. Rabin.
Op basis van zo'n regering kan een vredesinitiatief van de kant van Israel inderdaad
niet meer zijn dan het Shamir-Rabin-plan
voor verkiezingen in Bezet Palestina. Het is
natuurlijk in principe een voor de Palestijnen on-aanvaardbaar
plan. Maar moet het
toch bruikbaar geacht worden als een beginnende beweging naar een eerste stap van
de kant van Israel op de weg naar vrede?
Intussen is ook in de eerste he1ft van 1989 de
onmense1ijke en onwettige bezetting van de
Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook
door Israel doorgegaan. De rechten van het
Palestijnse volk, fundamente1e mensenrechten blijven geschonden worden. De vele
rapporten hierover, van binnen en buiten
Israel en Palestina, geven onweerspreekbare
feiten.
Over de schending van het recht op onderwijs gaat dit nieuwe nummer van onze
Kontaktbrief.
Het recht op onderwijs
wordt fundamentee1 geschonden door Israel ten aanzien van de Palestijnse bevolking, op de Weste1ijke Jordaanoever
met
name, vooral sinds de Intifada begon in december 1987, maar ook al daarv66r.
Maar ook binnen Israel worden Palestijnse
staats burgers in praktisch onderwijsbeleid
achtergesteld bij Joodse Israeliers.
Hierover vooral gaan de berichten van onze
vrienden in Nazareth in deze Kontaktbrief.

Het embleem
van de Kontaktbriefis
ontleend aan het Weekblad 'AL WATAN' (Ons Thuis) van de Progressive Movement in Israel. Dit samenwerkingsverband
van Christenen Moslim-Palestijnen
werkt O.a. via dit gratis verspreide weekblad aan een politieke basis voor het streven naar gelijkberechtiging
van de Palestijnse bevolking binnen Israel.
Een andere aktiviteit van de Movement is er op gericht om via een Land-Fund Palestijnse dorpsgemeenschappen
te helpen olijfbomen te planten op dorpsgronden.
Want dit betekent
'greep' houden op hetland dat het Palestijnse volk al eeuwen beleeft als 'ons Thuis'.

Palestijnse kinderen nemen stenen in hun hand
De inrichting van een Huis voor Ontmoeting is een nieuw initiatief van de
Vrienden in Nazareth. Een oud pand in
een van de nauwe straatjes in de omgeving van de Evangelical Church wordt
daarvoor opgeknapt. Het bouwmateriaal moet langs de trappen omhoog worden gebracht. Kinderen van de school
pakten de tegeis mee op.
Sinds pastor Riah Abu-El-Assel in augustus
1986 zijn paspoort werd afgenomen, zodat
hij niet meer voor spreekbeurten naar het
buitenland kan, kwam een stroom van bezoekers aan Nazareth op gang. Een Huis
voor Ontmoeting bleek nodig; het kantoorge bij de kerk en een kerkzaaltje zijn
veel te klein voor de ontvangst van de velen
uit aile delen van de wereld.
Het Huis voor Ontmoeting is ook bedoeld
om de dialoog tussen Palestijnse christenen
en moslims te bevorderen. De school waarmee de christengemeenschap in de oudste
wijk van Nazareth in 1851 startte, is een
ontmoetingsplaats
voor
kinderen
van
christelijke en nog meer moslim-gezinnen.
De behoefte aan een ontmoetingsplaats
voor hun ouders wordt dringender.
Het initiatief staat zo ook in verb and met de
groeiende bewustwording onder de zogenoemde Arabische Israeliers van de noodzaak hun gezamenlijke Palestijnse identiteit
te benadrukken.
De 'Palestinisering' van de Arabische Israeliers, versterkt onder toenemende druk van
het 'minderhedenbeleid'
va~ de Israelische
regering, Iijkt sl~chts aarzelend aansluiting
te zoeken bij de Intifada in de Bezette gebieden?

Wie kontakt had met pastor Abu-EI-Assal
heeft bij hem zo'n aarzeling niet gemerkt.
AI enkele maanden v66r de Intifada 'begon'
vroeg hij met een injuli 1987 gepubliceerd
rapport 'Children in Israeli Military Prisons' aandacht voor wat er gebeurde met
jongeren, al met kinderen van twaalf jaar,
wanneer die 'stenen in hun hand nemen'.
Palestijnse kinderen met stenen in hun
hand: tiepering van de Intifada? Duidelijk
moet intussen zijn dat de Intifada de nieuwe
Palestijnse Staat-in-opbouw
is, tegen aile
onderdrukking in, in de lijn van de keuze
van de Palestijns Nationale Raad in november vorig jaar voor een twee-staten-oplossing.
In deze geest worden ook de Palestijnse kinderen in Nazareth betrokken bij het oppakken van stenen voor een Huis voor Ontmoeting.
"Om mensen op te voeden omtrent het belang van een Arabisch-joodse verzoening",
aldus onze vriend in Nazareth. "Allemaal
geloven we met overtuiging dat wil Israel
leven in vrede met veiligheid, dit moet beginnen bij het maken van werkelijke vrede
met de Palestijnen die binnen Israel leven.
Onze hoop is dat door te komen tot gelijkberechtiging in lev en in Israel, wij dan kunnen funktioneren als brug tllssen Israel en de
Palestijnse Staat".
Zo'n boodschap van hoop betekent een
taakstelling. Die heeft een aantal jaren geleden geleid tot het initiatief van onze Stichting Vrienden van Nazareth. Opdat in bredere kring die hoop aanstekelijk blijft werken. Want omwille van een 'redelijke'
oplossing van het Israelisch-Palestijnse
konflikt mag de 'redelijkheid' van de hoop
niet opgeofferd worden om formele redenen. (zie Ten Geleide)

Want steeds duidelijker wordt hoe urgent
de taakstelling is die de stichting bij de start
op 26 november 1985 zichzelf gesteld heeft.
Met dit nieuwe nummer van de Kontaktbriefbij het begin van een vijfde jaar van de
stichting hoopt het bestuur daarover weer
voldoende informatie te geven.
Met de uitgave van Kontaktbrief Nr. 5 in
november willen we in elk geval extra aandacht geven aan enkele belangrijke data in
de geschiedenis van het Palestijnse Volk.
Allereerst gaat het om de Dag tot Solidariteit met het Palestijnse Volk op 29 november, in 1980 door de Verenigde Naties uitgeroepen. De datum verwijst naar de VNResolutie 181 van 1947, waarmee met
voorbijgaan aan de rechten van de bevolking, Palestina, tot dan Brits Mandaatgebied, verdeeld werd over een Arabische en
Joodse Staat.
Sinds 15 november 1988 kan deze Internationale Dag van Solidariteit met nog meer
reden samen met het Palestijnse Volk herdacht worden. Op genoemde datum sloot
de Palestijnse Nationale Raad aan bij Resolutie 181, door de praktisch-politieke en tegelijk offervaardige keuze voor een - zeer
geminimaliseerde - Staat Palestina naast de
Staat Israel.

Vrede voor Israel en (bezet) Palestina:

Ten geleide

Hoe kun je in Nederland hier een bijdrage aan leveren?

Met Kontaktbrief
nummer 6. wil het
bestuur van de Stichting Vrienden van Nazareth allereerst allen die met dona tie of gift
het werk van de stichting steunen, op de
hoogte houden van de aktiviteiten.

Steeds meer, met duidelijker formulering van standpunten en argument en,
wordt deze vraag in ons land opgepakt. In vele kringen. In het kader van haar
doelstellingen heeft ook de Stichting Vrienden van Nazareth zich met deze
vraag bezig te houden. Niet met de pretentie een bemiddelaarsrol te kunnen
vervullen. Tenzij het doorgeven van informatie vanuit de kontakten en samenwerking met Palestijns-Arabische Israeliers ten behoeve van de vorming
van de publieke opinie als een bemiddelende taak wordt opgevat. Ongetwijfeld zal hierbij sprake zijn van partijdigheid. Deze wordt niet geneutraliseerd
door een uitdrukkelijke keuze voor vrede en veiligheid en zo min mogelijk
onrecht, zowel voor hetJoodse volk en de Staat Israel als voor het Palestijnse
volk en een eigen Palestijnse staat.
Is zo ook de Raad van Kerken in Nederland
'partijdig' nu hij duidelijker gehoor geeft
aan de oproep van de kerken van het Midden-Oosten ten gunste van het Palestijnse
volk?
In een Vervolg-verklaring
op de zogenoemde Tien-punten-verklaring
van 1979
- die dus door de verklaring van 9 mei jl.
gehandhaafd bleef - heeft de Raad van Kerken in Nederland oj. meer evenwicht gebracht in het met name door de Raad gehanteerde begrip van 'dubbele solidariteit'. Nadat de Raad reeds zovele jaren de rechten
van de Staat Israel tclkens heeft geexpliciteerd, he eft hij met de Vervolg-verklaring
ook de rechten van het Palestijnse volk uitgewerkt.
Het 'pleiten' voor "de PLO ... als het enige

orgaan dat in staat is ... te onderhandelen
over een regeling" en "voor een opwaardering van de status van ... haar vertegenwoordiger in Nederland" wil de stichting
steunen door in deze Kontaktbrief de heer
A. Safieh, PLO-vertegenwoordiger
in ons
land, aan het woord te laten.
Een eenz~dige aanvulling in de meningsvorming?
De gedurfde pogingen in Israel van 'Women's Organization for Political Prisoners'
geven ook zo'n eenzijdige, maar noodzakelijke aanvulling van informatie over wat in
Israel gebeurt. In de aangekondigde brochure voigt meer informatie over de aktiviteiten van deze J oodse vrouwen.

Ook als internationaal geduld wordt dat Israelische vredesplannen tot nu toe nlet in
gaan op het Palestijnse vredesaanbod, daarmee kan niet worden verwacht dat een 'gedachtenis'-bijeenkomst
in verb and met 29
november de beslissing van vorig jaar verzwijgt.
Zeker niet wanneer in december a.s. de Intifada al twee jaar aan de wereld duidelijk
maakt hoe het Palestijnse Volk lijdt onder
meer dan twintig jaar militaire bezetting
van Gaza en de Westelijke Jordaanoever
door Israel.
Met Kontaktbrief Nr. 5 sluit de Stichting
Vrienden van Nazareth zich daarom openlijk aan bij aile genodigden die wel op 23
november a.s. met de PLO-vertegenwoordiger de Dag van Solidariteit willen gedenken.

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de StichtingJoods-Palestijnse
Dialoog in Amsterdam verte/de mevr.Jael Oren over
het werk van de IsraiHische Organisatie van Vrouwen ,'oor IJrouwelijke poUtieke gevangenenj met behulp van dia's maakte zij
de ~fschulVe/ijke err'aringCll, opgedaan door vooral Palestijnse vrOUlVen, heel konkreet. (Joto: I. Heystek - Amsterdam)

Kontaktbrief nummer 6. zal ook weer worden gebruikt voor voorlichting, een onderdeel in de taakstelling van de stichting.
Door de ontwikkelingen van de laatste jaren
in het Israelisch-Palestijnse konflikt moet
de positie van de Palestijnen die in 1948 tot
staatsburger van Israel zijn verklaard, uitdrukkel~ker onder de aandacht komen.
Met deze voorlichting hoopt het bestuur
meer donateurs te werven tot steun aan de
aktiviteiten van een groep Palestijnen,
moslims en christenen, die ook buiten de
stad Nazareth een regionale en landelijke
funktie vervullen. De versterking van de eigen maatschappelijke en politieke positie
van de Palestijns-Arabische
Israeliers is
daarb~ het doel. Het is een onmisbare bijdrage in het werken aan vrede met zoveel
mogclijk veiligheid en zo min mogelijk onrecht.
In een meer persoonlijke brief aan de donateurs van 15 februari j.l. heeft het bestuur
informatie gegeven over een aantal ontwikkelingen en plannen.
Er was goed nieuws te melden: Can. Riah
Abu-El-Assal, over wie in Kontaktbrief
nummer 5. nog werd bericht dat zijn uitreisverbod voor een vierde jaar was verlengd, kreeg begin februari van dit jaar onverwacht zijn paspoort terug. Van deze
vrijheid heeft hij meteen gebruik gemaakt.
Op uitnodiging van de Raad van Kerken
van het Midden-Oosten kon hij deelnemen
aan de bijeenkomst van de Wereldraad in
Seoul in het kader van het Conciliair Proces.
Op doorreis was hij even in Nederland.
Ter voorbereiding van de publikatie van
een brochure over de positie van de Palestijns-Arabische Israeliers, als een extra
uitgave van de Kontaktbrief in september
a.s., en van de komst van een delegatie aan
het eind van het jaar, heeft onze voorzitter
in apriljl. een werkbezoek aan Nazareth gebracht. In genoemde brochure zalook informatie worden gegeven over het programma van het dclegatiebezoek en de mogelijkheden voor een ontmoeting met de
delegatie van J oodse en Palestijnse Israeliers.

Na 24 jaar - sinds juni 1967 -

Bij aile onzekerheid die door de Golf-krisis en een dreigende oorlog in het Midden-Oosten met name onder de - ook Palestijnse inwoners van Israel veroorzaakt wordt, is in Nazareth evenals in
Tilburg verder gewerkt aan een gezamen1ijk plan. De voorbereiding van het bezoek van (2) Joodse en (8) Palestijnse Israeliers aan
Nederland is in de afgelopen maanden aan de hand van een werkprogram intensief op gang gekomen.
Zoals al eerder aan onze lezers is gemeld bestaat het programma
voor een deel in de uitwisseling van kontakten met de Basisgroep
Tilburg, de initiatiefnemer van de komst van de de1egatie.
Een aantal onderde1en hebben plaats in het kader van de Stichting
Vrienden van Nazareth. Het scheppen van ontmoetingsmogelijkheden met Joodse en Palestijnse Israeliers ook voor betrokkenen bij
onze stichting, donateurs en be1angsteilenden, staat hierbij voorop. Deze Kontaktbrief wil hiertoe als uitnodiging dienen. Op de
achterzijde vindt u enkele ontmoetingsmogelijkheden.

Bij de herdenking van de Internationale
Dag van Solidariteit met het Palestijnse
Volk die w'n jaar of tien de datum van 29
november 1947 in herinnering wept, wi!
ook de Stichting Vrienden van Nazareth
dit jaar weer present zijn met een nummer van haar Kontaktbrief.
Op 29 november 1947 heeft de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties met
aanvaarding
van
Resolutie
181 het
Mandaatgebied
Palestina verdeeld over
een ]oodse en een Arabische Staat.
Oak voor de Palestijnen van Nazareth en
elders binnen de Staat Israel roept deze
datum vele pijnlijke herinneringen op elie
de scheiding tussen hen en hun volksgenoten in de bezette Gebieden en elders
in de wereld heeft meegebracht.
In een
speciale
uitgave
van onze
Kontaktbrief, ele brochure 'Nazareth: AI\X1atan- 't Thuis van Palestijnen in Israel'
van september jl. heeft de Stichting voor
de geschiedenis en de positie van deze
Palestijnen aandacht gevraagd.
Met de hierop ontvangen reakties kunnen
de 'vrienden van Nazareth', daar en hier,
zich aangemoedigd weten om bij het vijfjarig bestaan van ele stichting met nieuwe
krachten verder te gaan.
De komst van een Delegatie van ]oodse
en Palestijnse Israeliers, vanuit Nazareth
voorbereid, zal hiertoe ongetwijfeld inspiratie bieden.
De opgave om door te gaan met de aktiviteiten van de stichting - met steun aan
projekten gericht op versterking van de
maatschappelijke en politieke positie van
de Palestijnse burgers in de Staat Israel,
en met voorlichting over hun rol bij het
werken aan vreele in het Midden-Oosten staat nog steeds onder de druk van een
dreigenele oOl'log in de Golf.
Zoals bij de presentatie van genoemde
brochure wil het bestuur van de Stichting
Vrienden van Nazareth opnieuw benadrukken,
dat het Amerikaans/Engelse
'Peace' niet vanzelfsprekend
universele
gelding heeft om vrecle in de werelel te
dicteren. Slechts via onderhandelingen
kan verstaan worclen wat het Arabische
'Salaam' aandraagt voor een reele vreele.
Het Hebreeuwse
'Shalom' klinkt ook
alleen binnen deze relativering. In het
Midden-Oosten
- overigens
daar niet
alleen - heeft men lang genoeg ervaren
hoe de 'Pax Christi' vanuit het Westen
vaak een voortzetting betekende van de
'Pax Romana'. Vrede laat zich niet dicteren maar kan slechts vrucht zijn vap moeizame - gesprekken: leren construeren met ongelijke stenen.
Hiertoe hoopt de Stichting Vrienden van
Nazareth met wat (aan)geboden wordt in
Kontaktbrief Nummer 7, een 'steentje' bij
te dragen.

Nu ook einde bezetting door Israel
Westelijke Jordaanoever en Gazastrook
conform Veiligheidsraadresolutie
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Met Kontaktbrief Nummer 9 wil de Stichting Vrienden van Nazareth aansluiten bij de internationale campagne van 3 tot 9 juni van aIle niet-gouvernementele organisaties die zich - in het kader van de Verenigde
Naties - richten op de erkenning van de nationale rechten van het
Palestijnse volk.
Kontaktbrief Nummer 9 onderschrijft de oproep hiertoe. "De situatie in
de Bezette Gebieden blijft zeer ernstig. Het gekonkel van diplomaten en
politici met betrekking tot de oplossing van het zogenoemde IsraelischPalestijnse conflict is schokkend. De wezenlijke factoren tot oplossing
van het conflict lijken zo wat vergeten of genegeerd:
- bescherming van de Palestijnse bevolking en einde bezetting
- verkiezingen en zelfbeschikking
- onderhandelingen in het kader van een essentieel noodzakelijke
internationale conferentie die de betreffende VN-Veiligheidsraad-resoluties respecteert en zal toepassen."

De situatie in de I3ezette Gebieden lijkt
sinds de Golfoorlog vergeten. Via de
rapporten echter van allerlei organisaties van daar kan men weten hoe de
bezetting op allerlei terrein doorgaat.
Met name de ekonomische
situatie is
afschuwelijk
verslechterd.
Door
de
Vluchtelingenorganisatie
van
de
Verenigde Naties wordt er weer voed-

sel uitgedeeld, va or het eerst sinds de
periode van kart na 1948.
Omdat er te weinig te eten is; omdat
oak door de slechte kwaliteit van het
beschikbare
voedsel
mensen
steeds
minder weerbaar zijn tegen ziektes en
het ouder-worden.
Dit hebben
de Palestijnen
in Bezet
gebied aan zichzelf te dank en door
hun gedrag
tijdens
de Golfoorlog?

Na Nummer 8 - een zwart-wit-uitgave in
februari van dit jaar - presenteert de
Stichting Vrienden van Nazareth een
nieuw nummer van de Kontaktbrief met
een dubbel aantal bladzijden.
Hiermee wil de Stichting nog meer werk
gaan nuken van voorlichting over de
Palestijnen die binnen Israel wonen. Met
deze keuze wordt de afsluiting van het
eerste lustrum gemarkeerd.
Met een kontaktbrief van acht pagina's
blijft de Stichting donateurs en giftegevers betrekken bij haar kontakten met
Palestijns-Arabische Israeliers.
En door gratis verspreiding in bredere
kring hoopt ze meer belangstellenden te
vinden die het belang van de eigen taakstelling van de Stichting willen steunen
met een eenmalige gift of jaarlijkse donatie.
De inhoud van Kontaktbrief Nummer 9
geeft opnieuw een beeld van deze eigen
taakstelling.
In een hoofdartikel
wordt aandacht
gevraagd voor het appel: "Na 24 jaar
sinds juni 1967 nu ook Einde Bezetting
door
Israel
van
de
Westelijke
Jordaanoever en Gazastrook". Uitvoering
van VN-resoluties is toch een gewetenszaak gebleken in de afgelopen maanden?!
Via een interview met Nariman AssaI,
voor een kort bezoek in Nederland,
wordt de stand van zaken gegeven van
het
"Studiebeurzenprojekt"
van
de
Stichting (bIz. 2-3). Een "Terugblik op het
delegatiebezoek van Palestijnse Israeliers
in december" laat zien hoe direkte kontakten tussen een oekumenisch-christelijke
basisgroep
in Tilburg
en
de
Anglikaanse gemeente in Nazareth de
basis vormen van de stichtingsaktiviteiten
(bIz. 4-5). Met een verslag van een ontmoeting met mevrouw L. Shahid, PLOvertegenwoordigster
in Nederland, wordt
de overtuiging gesteund dat de oplossing
van het Israelisch-Palestijnse conflict het
hele Palestijnse volk aangaat, dat in de
PiO zijn demokratische vertegenwoordiging heeft. Naast de Palestijnen in Bezet
gebied zijn de vele Palestijnen in de diaspora en de Palestijnen binnen Israel
evenzeer bij een vredesregeling
partij
(biz. 6-7)
Voor de eigen rol van de PalestijnsArabische Israeliers in het werken 'Ian
vrede en veiligheid voor Israel en in heel
het Midden-Oosten vraagt de Stichting
met deze Kontaktbrief opnieuw
aandacht, zeker oak van allen die het appel
"Vrede Nu" van Joods-Israelische vredesgroepen onderschrijven.

Lees verder op bIz. 4

De publikatie van een nieuw nummer
van de Kontaktbrief is gedateerd op
29 november. Hiermee zoekt de Stichting Vrienden van Nazareth aansluiting bij de INTERNATIONALE DAG
VAN SOLIDARITEIT MET HET PALESTIJNSEVOLK, sinds resolutie 32/40 B
van de Algemene Vergadering op 2 december 1977 jaarlijks door de Verenigde Naties aan de orde geste1d.

Detegatie

Basisgroep Tithurg stand in Eilahoun slil hi} het gedenkteken
vaal' een tien/at jongeren, christenen ell een
79480p be! kerkplein dooc4geschoten, loen Eilahoun me! ecn groD/ dee/ uan Galilea b{i de eCJlzijdig uifStaat Israi!tzuerd ingeliiJ'd(*)

}11os/{m, in

geroepen

OM DUURZAME ONTWIKKELING
VOOR EEN 'MINDERHEID'
Bij gelegenheid van de Internationale Dag van solidariteit met het
Palestijnse volk, sinds 1977 in het kader van de Verenigde Naties
jaarlijks herdacht, vraagt het Bestuur van de Stichting Vrienden
van Nazareth dit jaar opnieuw aandacht voor haar centrale projekt. Sinds 1989 wordt de werving van giften en fondsen hoofdzakelijk bestemd voor het aanbod van 50% studiebeurzen aan jongeren van de Palestijnse gemeenschap binnen Israel, in Nazareth
maar ook elders. Het aanbod geldt voor het volgen van een hoger
onderwijs opleiding binnen Israel. Om al tijdens de studietijd het
samen leren optrekken van joodse en Palestijnse jongeren als burgers van een staat aan te moedigen.
Maar wat dit betreft kan het studiebeurzen-projekt niet met teveel pretenties
gepresenteerd
worden, Het bieclt maar
bescheiclen kansen aan een 'minderheid' in de Israelische samenleving.

Na een studiereis tot Verkenning van
het 'minderheden'vraagstuk in Israel, in
augustus

jl. vanuit de Stichting georga-

(*) Zie vaal' de volledige
informatie
oll1trent het ·Verslag V~ln
cen Studiereis
in Israel en de Rezette Gehieden':
bIz. 8 van
deze KOl1rakthrief Nr. 11.

niseerd voor een delegatie van de Basisgroep Tilburg, het eerste achterlancl
van de Stichting, wordt het studiebeurzen-projekt speciaal vanuit dit gezichtspunt belicbt. Hopelijk wordt het belang
van ons projekt zo meer onclerkend
door onze donateurs en fondsen. Het
studiebeurzen-projekt
kan een bijdrage

Zo wil de Stichting er mede aan bijdragen
dat de rol die de VN - overigens met hoeveel terughoudendheid,
in elk geval in
zake financiele steun - wordt toegekend
bij de aktuele bedreigingen van vrede en
mensenrechten, ook erkend wordt in het
Israelisch- Palestijnse kont1ikt.
Terecht zoekt de Palestijnse delegatie namens haar yolk bij wat 'vredesonderhandelingen' worden genoemd, aansluiting
bij VN-resoluties betreffende het Palestijnse volk en Israel.
Het hoort tot de taak van de media, de
politici, kerken, vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties om ook hie l' de rol
van de Verenigde Naties onder de aandacht te brengen,
Samen met andere kleine solidariteits- en
vredesgroepen in ons land betreffende dit
Cinderdaad deel-)gebied van internationaIe verantwoordelijkheid wil onze Stichting hiertoe stimuleren.
Kontaktbrief Nummer II wordt daarom
opnieuw in grote kring verspreid. AlIereerst om allen die ons werk steunen met
een jaarlijkse donatie of met bijdragen
voor ons studiebeurzen-projekt
te infor-

meren over de Palestijnse gemeenschap
binnen Israel.
In dit nummer van de Kontaktbrief
staat de stlldiereis naar Israel en de Bezette Gebieden centraal die in augustus jl.
werd ondernomen vanuit de Basisgroep
Tilburg, een kring van vrijwilligers waaruit onze Stichting voortgekomen is. De
reis had o.a, plaats in hetkader van Basisgroep-aktiviteiten wanneer 'over minderheden gesproken'wordt. Op bIz. 4 e.v.
wordt ervan verslag gedaan.
Tegen deze achtergrond wordt in een
hoofdartikel, op bIz. 1 e.v. opnieuw aandacht gevraagd voor het stlldiebeurzenprojekt waarop onze Stichting sinds 1989
de fond swerving afstemt.
Op bIz. 8 vindt men in het kort informatie
over de toekenning van de Tilburgse vredesprijs aan de sekretaris van onze Stichting alsook over de mogelijkheid om een
Verslag van genoemde studiereis in brochurevorm te bestellen.

Het
Palestijnse
yolk

terug

in de
internationale
politiek

"Waarom loopt het leven van onze kinderen gevaar bij het uitsteken van een vlag ... ?"
Dr. Haydar Abdelshafi, leider van de Palestijnse onderhandelingsdelegatie bij de vredesbesprekingen
voor het Midden-Oosten, paste binnen de voorwaarden vooraf door Israel geste1d betreffende
de samenstelling van de Palestijnse delegatie.
Dr. Haydar Abdelshafi sprak inderdaad vanuit dagelijkse ervaringen met de Israelische bezetting. "Wij komen tot u vanuit een
gemarteld land, gevraagd om te onderhande1en met onze bezetters, terwijl we de kinderen van Intifada achter lieten ..."
Ook als Stichting Vrienden van Nazareth willen we in deze
Kontaktbrief Nummer 9 het historisch moment optekenen waarin
sinds eind oktober 1991 het konflikt Israel-Palestijnse volk verkeert.
Kan er dan nog wat worden toegevoegd aan de uitvoerige verslaglegging van de opening van de Conferentie te Madrid die tot vredesonderhandelingen
voor het Midden-Oosten moeten leiden?
Toch we!.
Het eigen verhaal van de Palestijnen kwam immers in de schaduw
te staan van de konfronterende toespraken namens Israel en
Syrie. Daarom brengt deze Kontaktbrief enke1e uitspraken van Dr.
Haydar Abde1shafi, leider Palestijnse de1egatie.

Kontaktbrief Nummer 10 van de Stichting Vrienden van Nazareth verschijnt
aan de vooravond van 5 juni waarop 25
jaar geleden de zogeheten 'zes-daagse
oorlog' begon. Het werd het begin van
Vijfentwintig Jaar Bezetting door Israel
van Palestijns grond-gebied (toen formeel door Jordanie bezet).

Kontaktbrief Nummer 9 van de Stichting
Vrienden van Nazareth is gedateerd 29
november, de jaarlijkse VN-DAG VAN
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT MET
HET PALESTIjNSEYOLK.
Met deze datum legde de VN-Kommissie
die sinds 1975 moet toezien op het nakomen van de Onvervreemdbare
Rechten
van het Palestijnse yolk, een verband met
29 november 1947 toen in Resolutie 181
de verdeling van het Mandaatgebied
Palestina werd vastgelegd.
Terwijl door uitroeping van de Staat
Israel in mei 1948 het Mandaat voor een
deel ophield te bestaan, wordt oak dit
jaar weer op 29 november internationaal
aandacht gevraagd voor de realisering
van een neven-staat op de andere helft
van
het
toenmalige
Mandaatgebied
Palestina.
Met Kontaktbrief Nr. 9 wi! de Stichting
Vrienden van Nazareth op komen va or
deze
verantwoordelijkheid
van
de
Verenigde Naties, en de vele andere door
haar aangenomen resoluties met betrekking tot het Israelisch-Palestijnse konf1ikt.
]uist nu aan de VN slechts een waarnemersfunktie
is toegekend
bij de in
Madrid begonnen
vredesbesprekingen
va or het Midden-Oosten.
De rechten van het Palestijnse volk reiken il11l11ersverder dan het zoeken van
een oplossing voor de rechteloze positie
van de Palestijnen die in de sinds 1967
Bezette Gebieden leven.
Ook de Palestijnen binnen Israel willen
wij op 29 novel11ber betrekken bij de
VN-dag van internationale solidariteit.
]uist de Palestijns-Arabische
inwoners
van Israel weten zich twee-zijdig betrokken bij een dialoog tot vrede met rechtvaardigheid
in het Midden-Oosten.
Zij
zouden als 'brug' kunnen funktioneren?
De inholld van kontaktbrief Nummer 9:
Op biz. 1 wordt in een hoofdartikel aandacht gevraagd voor enkele uitspraken van
de leidel' van de Palestijnse delegatie in
Madrid.
Op biz. 2-3 komt canon R. Abll-El-Assal van
Nazareth aan het woord in een vraaggesprek op terugreis van een vredesmissie in
de Verenigde Staten.
Op biz. 4 volgen enkele indrukken vanllit
deelname door de Stichting aan een VNconfcrentie eind allgllstlls in Wenen.
Vanaf bIz. 5 komen twee andere deelnemers aan die conferentie aan het woord.
Het DRINGEND VERZOEK op bIz. 8 wil al
vanaf deze plaats een beroep doen op wie
de stichting ook in 1991 wi! stellnen, maar
dit tot heden vergat te doen.

Kontaktbrief Nummer 10 geeft zo uiting
aan de steun van de Stichting voor een
'Walk for a Peaceful Future in the
Middle East' die van 5 tot 10 juni in Israel en de Bezette Gebieden wordt gehouden met Jerusalem als eindpunt. Palestijnen en Israeliers, en ook mensen
uit allerlei landen in de wereld nemen
deel aan deze tocht voor de Vrede.
"We geloven - zo stelt de verklaring bij
deze voettocht - dat het niet opgeloste
Israelisch-Palestijnse conflict centraal
staat bij de vele spanningen (in het
Midden Oosten); een rechtvaardige oplossing hiervan is een voorwaarde voor
een echte en duurzame vrede.

Bovenstaand beeld legden we vast tijdens een werkbezoek van
twee Stichtingsbestuursleden aan Nazareth in februari j1..
Nazareth lag onder de sneeuw.
Het plaatje 'moskee naast kerk' illustreert een van de gesprekspunten tijdens ons werkbezoek: de verhouding christenen en
moslims in Nazareth en Galilea, en de konsekwenties hiervan
voor het beleid van de Stichting met betrekking tot het 'studiebeurzen-projekt' .
Want voor de toewijzing van het weliswaar kleine aantal studiebeurzen komen zowel christelijke als islamitische jongeren van de
Palestijnse gemeenschap in Israel in aanmerking'

Zo'n beleid lijkt logisch vanuit ontwikkelingen in ons eigen land met de
vraag om meer aandacht en respect
voor de Islam. Dit beleid neemt bovendien de eigen situatie van de Palestijnse
gemeenschap binnen Israel serieus.
am recht te doen aan die eigen situatie
bleek een werkbezoek no dig. In persoonJijke gesprekken m~t het Komitee
dat in Nazareth het studiebeurzen-projekt beheert, konden we onze inzichten
laten toetsen en waar nodig laten corrigeren.

Onder de titel 'Moskee naast Kerk'
biedt dit openingsartikel van de Kontaktbrief opnieuw een bijdrage tot kennismaking met de Palestijnse Israeliers.
Meer in het algemeen wi! het bijdragen
aan een genuanceerder spreken over
de rol van de Islam bij het Palestijnse
volk, in het bijzonder ook bij het ten
tonele voeren van de Hamas-beweging
of andere als 'fundamentalistisch' ge'interpreteerde groeperingen.

De voortduring van de Bezetting is op
zich een ernstig probleem. Voor Palestijnen betekent het onderdrukking van
elementaire politieke en mensen-rechten ... Ook het Israelische volk heeft
geleden door dit dehumaniserende bezettings-regiem. "
In dit verband vraagt deze Kontaktbrief
van de Stichting Vrienden van Nazareth
opnieuw aandacht voor de Palestijnen
binnen IsraeI. Behorend tot het Palestijnse volk maar tegelijk sinds de ontwikkelingen in 1948 tot burgers van de
Staat Israel gemaakt, worden zij door
de Bezetting nog meer tot 'schizofrenie'
veroordeeld.
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Tijdens een werkbezoek aan Nazareth,
Ei!aboun, Akko, Taibeh, Tira en elders
in Israel in februari jl. werden twee leden van ons bestuur opnieuw op vele
manieren met deze innerlijke verscheurdheid gekonfronteerd.
Ais we spreken over de voortgang van
de zogenoemde vredesonderhandelingen en over de a.s. verkiezingen voor
de Knesset kunnen ze hun positie
slechts tekenen met weinig betrokkenheid en nauwelijks enig optimisme.
Een aantal indrukken hierbij opgedaan
vormen het uitgangspunt voor de verschillende bijdragen in Nummer 10 van
de Kontaktbrief. Een overzicht van de
inhoud is te vinden op blz.8.
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Contactbrieven door de jaren heen
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Tengeleide

23 juni: 'links' leidt een jaar een 'vredesregering'

Ook in het kader van de Stichting Vrienden van Nazareth is er aile reelen aandacht te sehenken aan de ontwikkelingen van de afgelopen maand in de verhouding Israel en het Palestijnse volk.
Gelet op de doelstelling van de Stichting
gaat het dan speciaal om de vraag: wat
betekenen de beginselen-overeenkomst
tussen Israel en de PiO en ook het
Gaza-jericho-plan voor de Palestijnen
die sinds het uitroepen van de Staat Israel in 1948 tot een 'Israelisch-Arabische
minderheid' in eigen land zijn gemaakt ?
Voor wie in de loop del' jaren via de
Kontaktbrief betrokken raakte bij de aktiviteiten van de Stichting Vrienden van
Nazareth, is het wellicht overbodig te
wijzen op deze invalshoek bij wat sinds
1948 het Israelisch-Palestijnse konflikt
wordt genoemd.

BEEINDIGING

De maand september bracht een 'historisch' keerpunt in de verhouding Israel
en de PLO.
De eerste dagen van oktober lieten zien wat dit betekent. In Washington is op
een conferentie van 46 'donoren' uit de internationale gemeenschap 2,4 miljard dollar toegezegd voor de opbouw van Gaza en Jericho, een bescheiden bedrag vergeleken met waarop Israel aan internationale hulp kan rekenen.
In 'De Gebieden' bleek hoe de Bezetting door Israel nog op allerlei manieren
doorwerkt.
A1s de maand september 'vrede' als toekomst voor Israel en het Palestijnse
volk belooft, dan staat het kommentaar van de Stichting Vrienden van Nazareth in het teken van 'Op hoop van zegen' !
sinds 1948 onder aanvoering van hun
verschillende fraeties aangemoedigd
werden om het verzet en de hoop op terugkeer levend te houden.
De invloed die gedurende al die jaren is
uitgegaan van wat de internationale
rechtsorde wordt genoemd, mag hierbij
niet over het hoofd worden gezien !
Een 'historisch keerpunt' houdt in dat
men recht blijft doen aan de gesehiedenis van de twee partijen, wi! men steun
geven aan vreelesopbouw tussen Israel
en het Palestijnse volk; de maand september betekent geen eindpunt voor
een lange historie. Ook voor de Stichting vrienden Nazareth houdt dit een
opdracht in.

Tengeleide

En als de 'voorzitter' van het Palestijnse
autonomie-bestuur
zijn intrek neemt in
Jericho, mag hij dan op doorreis naar de
Gazasrrook,
slechts van op afstand over de vele Joodse nederzettingen
heen
- de heilige
plaatsen
in Jerusalem
'Salaam' toewensen ?!

Hoop en twijfel kwamen ook tot uitdukking in de reacties van Palestijnse Israeli's,
leden van een 'minderheid' onder de burgers van Israel, die in het extra nummer van
de Kontaktbrief aan het woord gelaten werden.
Evenals het december-nummer
van 1993
wil KontaktbriefNr.
15 de achtergronden
van deze hoop en twijfel verder uitwerken.
Aandacht voor de - beperkte - mogelijkheden die jongeren van de Palestijnse gemeenschap in Israel hebben tot deelname
aan het hoger onderwijs binnen ook hun
staat, staat daarbij centraal. Want het beroep op de steun van de lezers voor het
Studiebeurzen-projekt
van de Stichting
moet ter zake onderbouwd worden. Met
zo'n lange termijn projekt appelleer je nu
eenmaal niet op emoties !
Kontaktbrief N r. 15 laat opnieuw Riad
Nasser uit Tira (Israel) aan het woord:
'Zonder democratisering in Israel blijft op de
lange duur het succesvan het vredesprocesvoor het
Midden Oosten beperkt'.
Ook worden rwee nieuwe 'partners' in
Israel gepresenteerd met wie de Stichting
in de afgelopen tijd samenwerking heefr
gestart. De lezer krijgt een eerste informatie over her Galilee Center for Social Research.
Met de bijdrage van Bill Farren Price, vanuit Quaker & Service verbonden aan her
'C ommittee for Educational Guidance of Arab
Students' in Haifa krijgr de lezer ongetwijfeld herkenning bij wat ons voor ogen staat
als Stichting Vrienden van Nazareth.

I{0NTAI{TBRIEF
DONKERE WOLKEN BOVEN ISRAEL -

Met het oog op 1995 komt de Stichting Vrienden van Nazareth aan het einde
van het jaar met dit speciale nummer van haar Kontaktbrief.
Ze laat zich hierbij ook leiden door de oproep van het 'Nationaal Comite 50
Jaar Verenigde Naties' in zijn eerste Nieuwsbrief van juli 1994: "Alleen wanneer zo'n breed ontwikkelde organisatie ook breed gedragen wordt door volkeren en mensen kan zij met het nodige gezag opereren en de internationale
rechtsorde bevorderen" .
Dit zijn grote woorden voor wie vandaag
bij voorbeeld let op de positie van de VN
bij Bihac in Bosnie. Dit geldt niet minder
voor wie als betrokkenen
bij onze
Stichting het oprreden van de VN volgden in de Israelisch-Palestijnse kwestie.

Ptaktisch vanaf de formele starr op 24 okrober 1945 hebben 'de Verenigde Naties'
bemoeienis met genoemd conflict. Op
verzoek van Groot Brittannie - na de
Eerste Wereldoorlog veranrwoordelijk
voor het Mandaatgebied Palestina - nam
de VN 'de Palestijnse kwestie' in februari
1947 op de agenda.
Bij het naderende jubileum-jaar van de
VN lijkt een positieve afloop van het conflict niet in het verschiet.

Vanuit het gezichtspunt
1948-Palestijnen'

van 'de

Van de kanr van de Stichting Vrienden
van Nazareth is een bijdrage tot 'evaluatie' van de VN-rol in het IsraelischPalestijnse conflier uiteraard afgestemd op
de Palestijnen die 'mochten blijven' in
een deel van hun land dat in 1948 tot
'Staat Israel' werd uitgeroepen.
'De 1948 Palestijnen',
in VN-kader
"Palestijnse vluchtelingen" genoemd, wonen sinds die tijd in kampen in ]otdanie,
Libanon, Syrie, of verspteid over de wereId, maar ook binnen Israel's grenzen.
Valt er voor hen van de VN iets te hopen
bij een - nog steeds verwachte - IsraelischPalestijnse vrede ? (zie verder biz. 2)
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Het ligt er ongetwijfe!d
ook aan hoe je
kijkr en luistert, maar voor betrokkenen
bij de Stichting
vie! het op dat de
Palestijnen
met formee! staatsburgerschap in Israel duidelijker dan ooit in de
Nederlandse media in beeld kwamen tij-

-

"

* rek.nr.

bijdragen

Werken aan een toekomst van vrede:
bouwstenen aandragen om de gaten te repareren in het huis van de samenleving ?
'Bouwstenen voor een toekomst van vrede': 20 heeft de Stichting Vrienden van
Nazareth de studiebeurzen leren zien die
ze kan aanbieden ten behoeve van de
Palestijnse minderheid binnen IsraeI.
Omdat het gebouw van de Israelische
samenleving 'gaten' vertoont ook als het
gaat om gelijkberechtiging van - de jongeren van - ill haar burgers bij onderwijsvoorzieningen, met name op hogeronderwijs-nivo.
Met Nummer 14 van de Kontaktbrief wil
de Stichting haar donateurs en belangstellende lezers achtergrond-informatie
bieden bij het Studiebeurzen-projekt.

Omwille van een historisch 'verantwoorde' oproep tot steun biedt deze Kontaktbrief achtergrond-informatie bij het Studiebeurzen-projekt van de Stichting en
vraagt het hieronder aandacht voor.

Op maandag 10januari

am 20.00 uur

in Opstandingskerk

- Prof Cobbbenhagenlaan
(op 5 minuten loop-afstand

8 - Tilburg

van station Tilburg West)

de Palestijnse Israeller Drs. Riad Nasser
(verbonden aan Instituut vaorlntegmtie van de
Bar Ilan universiteit in Ramat Gan bi) TelAviv)

spreekt
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De Stiehting stelt zich ten doe! aandacht
en steun te vragen voor de Palestijnse gemeenschap binnen de Staat Israel
- tot opheffing van de aehterstelling waarin
deze bevolkingsgroep van Israel sinds 1948
nog sreeds verkeerr;
- tot versterking van vreedzame demoeratisehe verhoudingen onder alle Israeliers.

Hiertoe heeft de Stichting zich twee taken
gesteld:
1. fondswerving, sinds 1989 mer name voor
een Studiebeurzen-ptojekt ten behoeve
van deelname van Palestijns-Israelische
jongeren aan het hoger onderwijs in Israel.
2. voorlicheingsaktiviteiten over deze nauwelijks gekende Israelische bevolkingsgroep, toe verbreding van de aandache
voor Israel als geheel en van de steun voor
een onafhankelijke Staat Paleseina, in
diense van vrede in het Midden Ooseen.

Hiertoe heeft de Stichting zich twee taken gesteld:
1 fondswerving sinds 1989 met name vOOt
een Studiebeurzen-projekt ten behoeve van
deelname van Palestijns-Israelische jongeten aan het hoger onderwijs in Israel.
2 voorlichtingsaktiviteiten over deze nauwelijks gekende Israelische bevolkingsgroep,
tot verbreding van de aandacht voor Israel
als geheel en van de steun voor een onafhankelijke Staat Palestina, in dienst van
vrede in het Midden Oosten.

Hierroe heeft de Sriehting zieh twee taken gesteld:
1 fondswerving sinds 1989 met name voor
een Studiebeurzen-projekt ren behoeve van
deelname van Palesrijns-Israelisehe jongeren aan het hoger onderwijs in Israel.
2 voorliehtingsaktiviteiten over deze nauweli jks gekende Israelisehe bevolkingsgroep,
tot verbreding van de aandaeht voor Israel
als geheel en van de steun voor een onafhankelijke Staat Palestina, in diensr van
vrede in het Midden Oosten.

Konraktbrief Stichting
wordt minimaal twee keer per jaar gratis
toegezonden aan wie de Stichting financieel
of anderszins steunc.
Voorlichting over Israel als ook 'AL-WATAN,
'T-THUIS' voor de Palestijns-Israelische bevolkingsgroep, staat hierin centraal.
Inhoudsopgave biz. 2, kol. 1.
Druk: H. Gianotten bv Tilburg

Kontaktbrief Stiehting
wordt minimaal twee keer per jaar gratis
toegezonden aan wie de Stiehting finaneieel
of anderszins steunr.
Voorliehring over Israel als ook 'Ai-WAYAN,
'Y-YHUIS' voor de Palestijns-Israelisehe
bevolkingsgroep, staat hierin eenrraal.
Inhoudsopgave biz. 2, kol. 1.
Druk: H. Gianotten bv Tilburg

Konraktbrief Stichting
worde minimaal twee keer per jaar graeis
toegezonden aan wie de Stichring financieel
of anderszins steum.
Voorlicheing over Israel als ook 'AL-WATAN,
'T-THUIS' voor de Palestijns-Israelische bevolkingsgtoep staat hierin cenrraal.
Inhoudsopgave biz. 2, kol. 1.
Druk: H. Gianotten bv Tilburg
Adres Stichting:
SeicheingVrienden van Nazareth
Posebus 2256 - 5001 CG Tilburg
Fax-or: (013) 55.62.86
Financiele bijdragen kunnen worden overgemaaktop:
* rek.nr. 14.43.982 - POST-bank
* rek.or. 52.36.12.354 - ABN-AMRO-bank
Tilburg mv. Stichting Vrienden van
Nazareeh Tilburg
Jaarlijkse donaties of eenmalige giften - ook van
kleine gevers - worden, overeenkomstig aangegeven
bestemming, besteedvoor het werk van de Stichting,
met name voor het Studiebeurzen-projekt.
De Seieheing is statutair gedateerd 26 november 1985 en geregistreerd bij de KvK ee
Tilburg onder nr. S096728.
Hee bestuur van de Stiehting besraat uit
G. Boorsma (vrz.), E. Canoy, W. Kok (seer.),
E. Sehots en W. Verheggen (penningmr.).

Bijna 50 jaar Israelisch-Palestijnse kwestie
VREDE ? ZONDER RECHTV AARDIGHEID!
'Geloof me nou, de Israelische
samenleving
is voorlopig
nog niet toe aan een discussie over vrede gekoppeld
aan rechtvaardigheid'.
Aldus Haim Baram, journalist
van het in Jerusalem
verschijnende
weekblad Kol Hair op de Internationale
NGO
Conferentie
van de VN over de Palestijnse
kwestie, eind augustus in Wenen. Hij
reageerde
op een uiteenzetting
over de vele VN -resoluties
en uitspraken
in zake
Palestijnse
vluchtelingen
zoals naar vohet 'recht op terugkeer' voor de verdreven
ren gebracht
door Zakaria Abderahim,
directeur-generaal
van het PLO-departement voor Terugkeer-zaken
in Tunis.

Adres Stichting:
.
Stichting Vrienden van Nazareth
Postbus 2256 - 5001 CG Tilburg
Fax-nr: (013) 55.62.86
(vanaf okrober '95: 013-455.62.86)
FinancieIe

De dag tevoren
op de internationale
NGO bijeenkomst
van de VN had
Haim Baram zijn analyse van 'de actuele politieke
situatie'
in zake de vredesonderhandelingen
gegeven.
Als een van de initiatiefnemets
in 1975
van de Istaeli
Council
fot IstaeliPalestinian
Peace (*) nam Baram vaket
deel aan de sinds 1982 bijna jaatlijks in
VN-vetband
bijeengetoepen
Intemationale NGO Confetentie.
Nu vetwees hij
naat zijn analyse-bijdtage
in 1991, "ptecies viet jaat geleden, toen ik de PLO
dtingend aanbeval te letten op de nieuw
ontstane intetnationale
situatie met het
oog op hun nationale belangen, en 'not to
miss the ttain'. In antwootd hietop zei

toen de Ht. Nabeel Shaath van de PLO, en
ik citeet: 'Aan degenen die de Palestijnen
adviseetden niet de ttein te missen, moet
ik zeggen dat de PLO eetst moet zien
waatheen de ttein gaat; de PLO wil een
vtedesptoces
statten en is beteid zich
daattoe te vetbinden
als aan een minimum vootwaatden is voldaan'.

Welnu, soms betreur ik het dat de Hr.
Shaath naar mij heeft geluisterd in
plaats van zijn eigen stellingname te
volgen", aldus Haim Baram op dinsdag
29 augusrus jl. in Wenen.
En hij vetvolgde:
"Deze wellicht
luchthattige
constateting
betekent
(zie verder biz. 2)

wat
niet

is voorcgekomen uit de Vereniging Basisgroep Tilburg in het kader van sinds 1980
opgebouwde kontakten met Palestijnse
ehrisrenen en moslims in Nazareth (Israel).

TOTSTEUN

bijdragen

Adres Stichting:
Stiehting Vrienden van Nazarerh
Postbus 2256 - 5001 CGTilburg
Fax-nr: (013)455.62.86
Financiele bijdragen zijn over te maken
op:
* rek.nr. 14.43.982 - POST-bank
* rek.nr. 52.36.12.354 - ABN-AMRO-bank
Tilburg
tov. Stiehting
Vrienden van
Nazarerh Tilburg

zijn over te maken

op:

* rek.nr. 14.43.982 - POST-bank
* rek.nr. 52.36.12.354 - ABN-AMRO-bank

Tilburg tnv. Stichting
Nazareth Tilburg

Vrienden

van

}aarlijkse donaties of eenmalige giften - ook van
kleine gevers - worden, overeenkomstig aangegeven
bestemming, besteed voor het werk van de Stichting, met name voor het Studiebeurzen-projekt.

] aarlijkse donaties of eenmalige giften - ook van
kleine gevers - worden, overeenkomstig aangegeven
bestemming, besteed voor het werk van de Stichting, met name voor het Studiebeurzen-projekt.
De Stichting is statutair gedateerd 26 november 1985 en geregistreerd bij de KvK te
Tilburg onder nr. S096728.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit
G. Bootsma (vrz.), E. Canoy, W. Kok (secr.),
E. Schots en W. Verheggen (penningmr.).

.~

HOGER ONDERWIJS-MOGELIJKHEDEN
voor Palestijns-Israelische

jonge vrouwen

De Stiehting is statutair gedateerd 26 november 1985 en geregistreerd bij de KvK te
Tilburg onder nr. S096728.
Het bestuur van de Stiehting bestaar ui t
G. Bootsma (vrz.), E. Canoy, W. Kok (seer.),
E. Sehots en W. Verheggen (penningmr.).
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is voortgekomen
uir de Vereniging
Basisgroep Tilburg in her kader van sinds 1980
opgebouwde
conracren
mer Palesrijnse
chrisrenen en moslims in Nazareth (Israel).
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Konraktbrief
Srichring
wordt minimaal
twee keer per jaar gratis toegezonden aan wie
de Srichting financieel of anderszins sreunr.
Voorlichring
over Israel als ook 'AL-WATAN,
,t- THUIS'
voor
de Palesti j nsIsraelische
bevolkingsgroep,
sraat hierin
cenrraal.
Dmk: H. G ianotten bv Tilburg
Adres Stichting:
Stichting Vrienden van Nazareth
Posrbus 2256 - 5001 CG Tilburg
Fax-or: 013-455.62.86

zijn over te maken

14.43.982 - POST-bank
52.36.12.354 - ABN-AMRO-bank

Tilburg
tov. Stichting Vrienden van Nazareth
Tilburg
jaarlijkse dona ties of eenrnalige giften - oak van
kleine gevers - worden, overeenkomstig aangegeven
bestemming, besteedvoor het werk van de Stichting,
met name voar het Studiebeurzen-project.
De Stichting is statutair gedateerd 26 november 1985 en geregistreerd bij de KvK te
Tilburg onder or. S096728.
Het bestuur van de Stichting bestaat nit
G. Bootsma (vrz.), E. Canoy, W. Kok (secr.),
E. Schots en W. Verheggen (penningmr.)

De door de Stichting uitgezonden jongeren-delegatie lIloeht een b/ik werpen tijderzs een zitting van de Knmet lIlaar ging
dm ook oj) bezoek in het Orieilt HOllSein OWljerllSa/elil (foto ju/i 1996)

In dit nummer:
-

Ten geleide:
bIz. 2
Verantwoording
van een voorlichtingsproject:
bIz. 3
TerugbIik
op een Israelreis:
bIz. 4
Tien dagen op verkenning
van 'het andete Israel; dagboeknotities
bij een reis: bIz. 5
Eerste resuitaten
Garantieplan
' nog eens vi jf jaar Studiebeurzen-project':
bIz. 15
Zonder vrede geen hoop voor Nazareth
2000: bIz. 16
' n Suggestie:
ais u een kaartje wil sturen: biz. 16
De VS als 'bemiddelaar':
bijlage

Financiele
bijdragen
zijn over re maken
op:
* rek.or. 14.43.982 - POST-bank
'!' rek.or. 52.36.12.354
- ABN-AMRO-bank
Tilburg
mv. Stichting
Vrienden
van Nazarerh
Tilburg
jaadijkse
donaties of eemnalige giften - ook van
kleine gevers - worden, overeenkomstig aangegeven
bestemming, besteed vaor het werk van de Stichting,
met name vooy het StltdiebeltYzen-project.
De Srichring
is statutair
gedareerd
26 november 1985 en geregistreerd
bij de KvK re
Tilburg onder or. S096728.
Het bestuur van de Stichting besraar uit
G. Bootsma (vrz.), E. Canoy, W. Kok (secr.),
E. Schots en W. Verbeggen (penningmr.)
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Gaat het voor wie, hoe bescheiden ook,
geloof schenkt en hoop ontleent aan de
kerstboodschap 'Vrede' op aarde', niet
om meer dan een 'onder bezetting gedicteerde vrede'? Want ZQ'nvrede roept,
zo blijkt ook nu weer, verzet op.

Hiertoe heeft de Stichting
zich twee taken
gesteld:
1 fondswerving,
sinds 1989 met name voor
een Studiebeurzen-projecr
ten behoeve van
deelname van Palestijns-Israelische
jongeren aan het hoger onderwijs in Israel;
2 voorlichringsaerivireiten
over deze nauwelijks gekende Israelische bevolkingsgroep,
tot verbreding van de aandacht voor Israel
als geheel en van de sreun voor een onafhankelijke
Staat Palesrina,
in dienst van
vrede in het Midden Oosten.

Adres Stichting:
Stichting Vrienden van Nazareth
POStbllS2256 - 5001 CG Tilburg
Fax-or: 013-4.55.62.86

op:

* rek.nr.

Misschien helpt dit beeld voor wie het
achtergrondsverhaal bij het Westerse
kerstfeest wi! horen, het historisch kader
van een Evangelieverhaal over een man
met een vrouw in verwachting, "op weg
van de stad Nazaret in Galilea, naar in
Judea de stad Bethlehem", omdat een
"keizer een decreet uitvaardigde" voor
"de hele wereld" waar de 'pax romana'
als 'onder bezetting gedicteerde vrede
heerste' !

Zo'n geschiedenis met twee kanten, met
hoeveel geweld en leed, dient gekend en
erkend te worden door. wie reeel steun
wil geven aan de mogelijkheden van een
Vredesakkoord. In deze decembermaand met name is het zes jaar geleden
dat de Palestijnen in 'De Gebieden' met
hun Intifada de onderlinge solidariteit vanuit hoeveel, ook aangewakkerde, tegenstellingen tussen de verschillende
(geloofs)groeperingen - hebben versterkt
in hun verzet tegen een alsmaar voortdurende Israelische Bezetting.

De Stichting stelt zich ten doe! aandacht
en steun te vragen voor de Palestijnse gemeenschap binnen de Staat Israel
- tot opheffing van de achterstelling waarin
deze bevolkingsgtoep van Israel sinds 1948
nog steeds verkeert;
- tot versterking van vreedzame democratische verhoudingen onder aile Israeliers.

De Srichting
srelt zich ren doel aandachr
en steun te vragen voor de Palestijnse
gemeenschap
binnen de Staat Israel
- tot opheffing van de achterstelling
waarin
deze bevolkingsgroep
van Israel sinds 1948
nog steeds verkeert;
- tot versterking
van vreedzame democratische verhoudingen
onder aile burgers van
Israel.

KonraktbriefStichtingwordt minimaal twee
keer per jaar gratis toegezonden aan wie de
Stichting financieel of anderszins sreum.
Voorlichting over Israel als ook 'AL-WATAN, 't-THUIS'
voor de PalestijnsIsraelische bevolkingsgroep, sraat hierin
cenrraa!.
Inholldsopgave bIz. 2, ko!. 1.
Druk: H. Gianotten bv Tilburg

FinancieIe

Bij de titel van hierboven (zwart-wit) afgedrukte kaart vertelde de kunstenaar
Sager AI Qatil de volgende ervaring. Er was weer eens in het ]abalia-kamp
waar hij als kind woonde, een huis opgeblazen. Het was een straf van het Israelische bezettingsleger. Misschien hadden de hewoners een schuilplaats geboden aan een 'terrorist'. En kort daarna zag je: ze hadden weer stenen gekocht,
om de gaten in het huis te repareren. Er moest immers een plek zijn voor moeder om te bevallen; vol verwachting van toekomst liep zij - uiteraard !? - er
'achter' aan.

De Stichting stelt zich ten doel aandacht
en steun te vragen voor de Palestijnse gemeenschap binnen de Staat Israel
- tot opheffing van de achterstelling waarin
deze bevolkingsgroep van Israel sinds 1948
nog steeds verkeerr;
- tot versterking van vreedzame democratische verhoudingen onder aile Israeliers.

· CONTACTBRIEF

WONEN IN DE NEGEV NA

Daarom start de Kontaktbrief met een
artikel over de vredesbesprekingen tussen Israel en het Palestijnse volk in het
Jicht van toename schending van mensenrechten in de Bezette Gebieden. In
aansluiting bij de brief in maart jl. aan
onze lezers bij gelegenheid van het einde van de Ramadan-maand, gaat het
tweede artikel uitvoerig in op de betekenis van de de porta tie van de zogenoemde 'Hamas-aanhangers' voor de
Palestijns-Arabische Israeliers.
Een bijdrage om een kritisch standpunt
te bepalen bij uw steun aan onze Stichting ?'

24oktober 1995:
50JAAR VERENIGDENATIES

Lezers van het vorige nummer 'Bij het
einde van een "historische" septembermaand' zullen zich herinneren dat vanuit
onze Stichtings-kontakten met Palestijnse IsraeW~rs de Beginselen-overeenkomst is begroet 'Op hoop van zegen'.
Hiermee wilden we onze bijdrage aan
intemationale solidariteit met het Palestijnse volk, waaltoe de Verenigde Naties
juist dit jaar bij gelegenheid van de jaarlijkse solidariteitsdag op 29 november op
verhoogde toon opriepen, 'binnen de
perken houden' van degeschiedenis.
Wat mag je in eerlijkheid verwachten
van beide partijen in een konflikt van bijna een eeuw ? Sinds in het kader van het
Zionisme Joden vanuit hun eeuwenoude
historie een claim legden op Palestina
waar een Arabische bevolking hililr eeuwenlange geschiedenis kent.

is voortgekomen uit de Vereniging Basisgroep Tilburg in het kader van sinds 1980
opgebouwde koncakten met Palestijnse
christenen en moslims in Nazateth (Israel).

~

OPDA T NIET OOK NOG
DE HOOP OP VREDE WORDT VERMOORDl

Hiertoe heeft de Stichting zich twee taken
gesteld:
1fondswerving, sinds 1989 met name voor
een Studiebeurzen-project ten behoeve van
deelname van Palestijns-Israelische jongeren aan het hager onderwijs in Israel;
2voorlichtingsactiviteiten over deze nauweIijks gekende Israelische bevolkingsgroep,
tot verbreding van de aandacht voor Israel
als geheel en van de steun voor een onafhankelijke Sraat Palestina, in dienst van
vrede in het Midden Oosten.

dens de weken die voorafgingen
aan de
verkiezingen in Israel.
Bij voorbeeld
dat dit keer ook de
Islamitische Beweging in Israel had opgeroepen tot deelname aan de verkiezingen.
En dat de 'Israe!ische Arabieren' het niet
alleen maar wilden hebben over de voort-

~

Bij het einde van 1993 wi! de Stichting
Vrienden van Nazareth met een nieuwe
Kontaktbrief donateurs, giftgevers en
belangstellenden betrekken bij de zaak
van de Palestijnen binnen IsraeI.
De voorbereiding had plaats terwijl 20wel in Israel, oak bij zijn Palestijnse burgers, als onder de Palestijnen in de, nog
steeds, Bezette Gebieden het vertrouwen in het Vredesakkoord steeds meer
afneemt. Kan het anders bij aan twee
kanten toenemend geweld ?

1985 - 1995: TIEN JAAR

r,r"

De Stichting stelt zich ten doel aandacht
en steun te vragen voor de Palestijnse gemeenschap binnen de Staat Israel
- tot opheffing van de achterstelling waarin
deze bevolkingsgroep van Israel sinds 1948
nog steeds verkeert;
- tot versterking van vreedzame democratische verhoudingen onder alle burgers van
Israel.

Donkere wolken boven Israel is nu weer een symbool: wat staat Israel te
wachten met het aantreden van de huidige coalitie-regering onder de gekozen premier Netanyahu. Hoezeer een afwachtende houding begrijpelijk is,
aan verdoezeling van de twijfel wenst onze Stichting niet mee te werken. De
gevoelens van angst onder onze 'vrienden', Palestijnse burgers van de Staat
Israel, voor wat Netanyahu met zijn club gaat brengen, lijkt o.i. het best getiepeerd met 'donkere wolken boven Israel'. Eens te meer ziet het Bestuur
het als verplichting: de tienjarige Stichting gaat door, 'op weg naar het jaar
2000'.

:::

'

Tengeleide

een vijfde jaar ingegaan

De voorbereiding van clit nieuwe nummer verliep niet zonder aarzelingen:
Wat voor positiejs is er te melden over
Israel en de Palestijnen ? Via de Kontaktbrief wil de Stichting toch een bemoedigend perspektief geven aan wie
het Studiebeurzen-projekt van de Stichting wil steunen.
De welwillende lezer zal van onze aarzelingen en van onze hoop iets terug
vinden in dit nummer van de Kontaktbrief. Met het oog op: "23 juni: 'links'
leidt een jaar een 'vredesregering' in Israel".
juist ook voor Palestijnen die Israelisch
staatsburger zijn, leek het aantreden
van een 'linkse' regering verwachtingen
te kunnen wekken. Zou er plaats zijn
voor een Palestijns-Arabische Israelier
in het kabinet, als minister, of in elk geval als staatssekretaris ?
Zou als minister van onderwijs, Sjoelamit Aloni, de lijsttrekker van Meretz,
haar visie van gelijke rechten in praktijk
brengen bij de subsidiering van de vele
scholen waar kinderen en jongeren van
de Palestijns-Israelische 'minderheid'
worden opgeleid tot volwaardig burger
in ook hem staat?
Of pleeg je met zulke verwachtingen
'verraad' ten aanzien van je volksgenoten in de Bezette Gebieden ?

I(ONTAI(TBRIEF
is voortgekomen uit de Vereniging Basisgroep Tilburg in het kader van sinds 1980
opgebouwde comacten met Palestijnse
chrisrenen en moslims in Nazareth (Israel).

Donkere wolken boven Tel Aviv in maart jl. - als was in die lentedagen de
winter voor Israel weer terug - hadden in die dagen ook een symbolische betekenis. Ondanks de hermetische afsluiting van Israels grenzen waardoor de
Palestijnen waren opgesloten in hun 'autonome' steden/gebieden als in kooien, heerste er in Israel angst voor nieuwe aanslagen. Na het verschrikkelijke
leed in de voorbije weken aangericht in de straten van ]eruzalem en Tel
Aviv, was de zorg om 'veiligheid' met aIle ideologische lading die zo'n begrip
in Israel heeft, zichtbaar op de gezichten van de mensen, in en buiten de bussen in Tel Aviv.

.

Stichting is met het Studiebeurzen-projekt

is voortgekomen uit de Vereniging Basisgtoep Tilburg in het kader van sinds 1980
opgebouwde konrakten met Palestijnse
christenen en moslims in Nazareth (Israel).

(*) Foto genomen van de omslag van het boek van
Benny Motris (zie bIz. 2).

1985 - 1995: TIEN JAAR

DE STICHTING GAA T DOOR!

Dit nieuwe nummer van de Kontaktbrief wil allen die het werk van de
Stichting Vrienden van Nazareth steunen, opnieuw informeren over de aktiviteiten. Zoals bekend vragen deze aandacht voor die Palestijnen die formeel
inwoners van de Staat Israel zijn.
Het geven van informatie en inzicht
verschaffen in hun 'minderheid'spositie
is een doelstelling van de Stichting.
Daartoe wordt de Kontaktbrief ook in
bredere kring verspreid.

I(ONTAI(TBRIEF
~

VIJFTIGJAAR VERENIGDENATIES
EN 'DE 1948-P ALESTIJNEN'

Dit nieuwe nummer van de Kontaktbrief
wil hiertoe dienen. De voorbereiding ervan
kon gelukkig starten bij eindelijk toch een
eerste konkrete resultaat van de Beginselen
Overeenkomst tussen Israel en de PLO van
september vorig jaar.
Met een extra uitgave in oktober van de
Kontaktbrief heeft ons Besruur dat 'his torisch' moment gemarkeerd. 'Vrede ? - Op
hoop van zegen !': zo gaven we toen uitdrukking aan onze gevoelens en verwachtingen. Gelet op de lange historie van het
Israelisch-Palestijnse
konflikt konden we
niet zander twijfel uitkijken naar de uitwerking van de gemaakte afspraak: er moet
aan - vrede ? -, een regeling van het kon£likt worden gewerkt.
Ook de ongelijkheid in machtspositie russen de twee partners van de overeenkomst
betekent dat er slechrs sprake kan zijn van
een 'gedicteerde' vrede. Het openingsarrikel hiernaast gaat er nader op in: 'n Begin
van een Verandering'.

woord 'begin' dient benadrukt,
nader
bepaald ook met 'klein'. Zeker als we
meekijken
vanuit
de kant van de
Palestijnen. Zij ondervinden het meest
dat vrede 'gedicteerd' wardr. Na 27 jaar
- juni 1967 - is einde Israelische bezetting nog pas (gedeeltelijk)
gerealiseerd
voor de Gazasrrook
en voor een (hoe
groot
?) autonoom
- 'thuisland'?
Jericho op de W esteli jke J ordaanoever.

Er leek reden voor hoop toen op 23 juni vorig jaar door de overwinning van 'links' Israel niet alleen van regering maar ook van
politiek zou gaan veranderen. Met zijn boodschap 'land voor vrede' en binnen zes maanden autonomie voor de Palestijnen had Jitschak Rabin zijn Partij Arbeid het initiatief in handen gegeven, om
een 'vredesregering' te vormen. Daarvoor zou zeker garant staan
de onmisbare inbreng van Meretz, een samenwerkings-verband
van drie kleine linkse partijtjes met veel vredes- en mensenrechten-activisten onder hun aanhang. Maar het zou wel een Rabin-regering zijn.

De uitgave van het normale nummer
van de Kontaktbrief, voor november in
voorbereiding, wordt naar later verschoven. Dit zal gaan over kansen tot universitair en ander hoger onderwijs voor Palestijnse Israeliers als achtergrond-informatie bij het Studiebeurzen-projekt van
de Stichting.
Dit nummer bevat een full-colour-inlegvel met atbeelelingen van de serie van
vier kaarten van de Palestijnse kunstenaar Sager Al-Qatil, uitgegeven door de
Stichting. Aile informatie over doel en
wijze van bestellen vindt men op de
achterzijde. Steun voor dit kaarten-projekt draagt bij tot een breder bereik voor
de aktiviteiten van de Stichting Vrienden
van Nazareth.

1985 - 1995: TIE~ JAAR

Ook in 1994 wil de Stichting Vrienden van
Nazarerh de aandachr blijven vragen van
haar donareurs, gifrgevers en belangsrellenden voor democratische rechten voor de
Palestijnse Israeli's.

Een klein begin van verandering: Het

DOOR

Het Bestuur van ele Stichting Vrienden
van Nazareth wi! met elit nummer van
de Kontaktbrief enkele reakties en kommentaren doorgeven van Palestijnen
binnen IsraeJ.
Daarbij respecteerden we dat men tijd
nodig had. De gebeurtenissen hebben
ook hen verrast; onzekerheid en twijfel
deed hen aarzelen. De ontwikkelingen
[eken in aanvang te snel voor het gedrukte woord, zeker waar Arabisch-talige publikaties binnen Israel veelal
slechts in weekbladen verschijnen.

I(ONTAKTBRIEF

Intussen bleek de voortgaande
Israelische bezetting, het uitblijven van enige konkrete verbetering voor het dagelijks leven, en de organisatie
van het
verzet aan twee kanten tegen de voorgestelde regeling,
een voedingsbodem
voor nieuwe uitingen van geweld. De
namen Hebron in Bezet Palestina, Afula
en Hadera in Israel staan voor nieuw
leed en voor versterking
van gevoelens
van vijandigheid.
En onder de buitenstaanders versterkte het de twijfel.
Hoe het twijfel en - zaakgerichte ? - kritiek versterkte over wat 'ze' - met name
dan 'Mr. Arafat' - ervan maken, moesten
we ook in het kader van de Stichting
ondervinden.
Ons vasthouden
aan het 'Op hoop van
zegen' waarmee we het I:tistorisch moment van september
1993 hebben begroet, bepaalde ons verder werken. Ook
ter bemoediging
van direkt betrokkenen I

in Israel

MENSENRECHTEN

MET PALESTIJNEN

Palestijnen met een Israelisch paspoort zijn niet het minst miskend in
hun recht op eigen historie en identiteit. Met bet risiko in Israel een 'vijand' van de staat te worden beschouwd. Met het pijnigende gevoel
een 'verrader' te zijn in de ogen van
Palestijnen elders. In elk geval in de
internationale
wereld
over het
hoofd gezien, of het nu over Israel of
de Palestijnen gaat.

Dit betekent geenszins een miskenning
van de historisehe betekenis die aan de
Beginselen-overeenkomst tussen Israel
en de PiO mag worden toegekend.
Maar het dramatisehe karakter ervan
moet niet worden toegedekt. Joden die
bij voorbeeld door de jarenlange politiek van Israel werden gesterkt in een
Groot-Israel-droom en omwille van de
'staatsveiligheid' de nederzettingen-politiek voor de Bezette Gebieden uitvoerden: is het niet begrijpelijk hoe zij gesterkt worden in hun angst voor de toekomst?
Maar begrip voor de angst voor hun toekomst is dan zeker vereist als het gaat
om de Palestijnen. Bij voorbeeld van
hen die in hun vluchtelingenkampen al

'Na de Cairo-bijeenkomst op 4 mei jl. is er dan toch een begin van een
verandering. Data in december 1993, apri11994, aangeduid door de datum 13 september 1993 waarop de Beginselen Overeenkomst tussen
Israel en de PLO is ondertekend, bleken niet haalbaar. Kreeg het belang
van de fundamentele verschilpunten die het overleg al die maanden vertraagden, voldoende aandacht ?

SCHENDING

ISRAEL ABSOLUTE VOORW AARDE VOOR VREDE

PROTEST VAN DE BEWONERS VAN UMM EL FAHM
(NOORD-IsRAEL)

TEGEN DE ONTEIGENING VAN HUN

GROND MET EEN OVERMACHT AAN POLITIE ONDERDRUKT

NOVEMBER

1999
DE PALESTIJN EDWARD SAID, HOOGLERAAR AAN DE COLUMBIA UNIVERSITY
(NEW YORK), SPRAK IN NAZARETH OP EEN CONFERENTIE GEORGANISEERD DOOR
COMMITTEE

EDUCATIONAL GUIDANCE ARAB STUDENTS (CEGAS)

IN HAIFA

1999

ACHTERGRONDEN VAN DE GEBEURTENISSEN IN NAZARETH:
INDRUKKEN BI] EEN WERKBEZOEK

Contactbrieven door de jaren heen
INZIEN WAT TOT VREDE LEIDT

VREDE? EERST MET
ONDERDRUKKING STOPPEN !

NA 53 JAAR MOET
ALLE GEWELD STOPPEN !

HETOUDEVERHAALVAN
'DE HERDERTJES' IN 2001
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Op ZIJN REIS NAAR HET MIDDEN OOSTEN
WAS PAUS JOHANNES PAULUS

II OOK IN NAZARETH (25 MAART 2000)

PALESTIJNS-ARABISCHE STEDEN EN DORPEN BINNEN DE STAAT ISRAEL,
ZOALS NAZARETH, DAGENLANG "ONDER BELEG (OKTOBER 2000)

WERELDWIJDE

SOLIDARITEIT MET ISRAELISCHE

VRO UWEN, 00 K IN AMSTERDAM

BEDOEIENEN

EN PALESTIJNSE

IN DE NEGEV (ISRAEL):

BEROOFD VAN HUN KUDDEN

(Foro: G. BoorsMA, 8 JUNI2001)

(OKT.

HERDERS

2001)

DECEMBER

2000

JUNI
2001

NUMMER28

NUMMER29

NUMMER30

DECEMBER

2001

2002: Een gedenkwaardig jaar

Routekaart: een weg naar.....

Oud-studenten bouwen bruggen

Opmars vrouwen in de collegezaal
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al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

JANUARI

MET VRIJWILLIGERSWERK

KUKEN NAAR,
WACHTEN OP
EN WERKEN VOOR EEN ZEKERE TOEKOMST!

JONGEREN VOORBEREIDEN

OP HUN

VERVOLGSTUDIE

2003

2003

2003

NUMMER31

JULI

DECEMBER

JUNI

2004
NUMMER34

NUMMER33

NUMMER32

De toekomst ligt in ontwikkeling

Zelfbewuste strijd van vrouwen

Met meer perspectief
de toekomst in

Ieder draagt haar eigen speciale steentje bij
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al-watan - 't-thuis
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Toekomstdroom:

-'

z

VRIENDENBUEENKOMST: MOEDER EN DOCHTER, TWEE EIGENTUDSE VERHALEN OVER STRUD, PRINCIPES EN EMANCIPATIE

VREDESACTIVISTEN UIT TEL AVIV, JERUZALEM EN HAIFA
MAKEN OLIJVENPLUK MOGELIJK

JULI

DECEMBER

2005
NUMMER37

Hectisch als nooit tevoren

Welkomop
de vriendenbijeenkomst 2007

al-watan - 't-thuis

al-·watan - 't-thuis

Examentijd juli 2006:

HET DAGELIJKS LEVEN WERD MET EEN KLAP OP ZIJN KOP GEZET.
"WAT DOET GEWELD ALLEMAAL MET ONZE JONGEREN?"

DECEMBER

2006
NUMMER39

WILT

U MET

ONS IN GESPREK? WIJ KOMEN NAAR TILBURG OM OVER

ONZE ERVARINGEN EN ONZE KIJK OP DE TOEKOMST TE VERTELLEN

JUNI
2007
NUMMER40

MIDDELBARE SCHOLIEREN IN NAZARETH:
SPREKEN ZIJ AL OVER HUN STUDIEMOGELIJKHEDEN?

DECEMBER

2005
NUMMER36

2004
NUMMER35

INSCHRIJVEN VOOR HET TWEEDE JAAR CULTIVATING MEDICINE
IN THE VALLEY

DECEMBER
1987
JUNI
2012
7

Vrouwen worstelen:
maar houden hun doel voor ogen

Mei 2008: '60 jaar Staat Israel'
Vieren of herdenken?

studenten zetten grote stap voorwaarts

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

MANAL: BELANGSTELLEND

NAAR DE INFORMATIE

STUDIUM GENERALE:

IN DE CONTACTBRIEF

MONDIALISERING

Partnership:

DE HISTORIE VAN ISRAEL

MET AANDACHT VOOR PALESTIJNEN

DECEMBER

iN ISRAEL.

EN BURGERSCHAP:

HOE GEVEN WE HIER VORM EN INHOUD AAN?

2007
NUMMER41

26 november 1985 - 31 december 2008

Werkbezoek 2009: een confrontatie
Zelf kijken, Iuisteren, proeven en voelen

25 years Foundation Friends of Nazareth
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DE LAATSTE WOORDEN VAN SINY BOOTSMA ALS VOORZITTER:
" EN ONTHOUD DAT DE STICHTING ER VOOR VROUWEN IS!"

MI' AR EEN VAN DE DRIEHONDERD VERNIETIGDE DORPEN
IN NOORD ISRAEL

DEe

JUNI
2009

2009

NUMMER45

Inspiratie voor de toekomst

Met moed onderzocht,
geschreven en gepubliceerd

Het verhaal mag anno 2011
nog steeds niet verteld worden

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

LANA EN LOBNA IN NEDERLAND: TWEE JONGE VROUWEN,
ERG INSPIREREND, MET VISIE OP TOEKOMST WERKEN ZE VOL
ENERGIE AAN DE OPBOUW VAN SANA FOUNDATION.

FATMA VOOR DE ETALAGE VAN THE AMERICAN BOOK CENTER
TROTS, PALESTINIAN

DECEMBER
2010
NUMMER47

AZARETH
RIENDEN VAN
TICHTING

1985-2010

Na 23 jaar afscheid van de voorzitter

NUMMER44

CONTACTBRIEF
S
V
N

CONTACTBRIEF
Stichting Vrienden van Nazareth
8

Contactbrieven door de jaren heen

De Vijftigste

al-watan - ’t-thuis
CO NTACTBRIEF

2002: Een gedenkwaardig jaar

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

24

21

NOVEMBER

JDNI

1998

1997

PROTEST VAN DE BEWONERS VAN UMM EL FAHM
(NOORD-IsRAEL)

IN JE EIGEN STAAT RECHT OP BOEKEN IN DE EIGEN TAAL

Opmars vrouwen in de collegezaal

al-watan - 't-thuis

JANUARI

2003

TEGEN DE ONTEIGENING VAN HUN

NUMMER31

GROND MET EEN OVERMACHT AAN POLITIE ONDERDRUKT

26 november 1985 - 31 december 2008

Na 23 jaar afscheid van de voorzitter

Met moed onderzocht,
geschreven en gepubliceerd

al-watan - 't-thuis

al-watan - 't-thuis

DE LAATSTE WOORDEN VAN SINY BOOTSMA ALS VOORZITTER:
" EN ONTHOUD DAT DE STICHTING ER VOOR VROUWEN IS!"

JULI
2004
NUMMER34

JUNI
2009
NUMMER44

HET EERSTE BOEK WAARIN GEWONE

PALESTIlNSE VROUWEN ZICH VIT SPREKEN
OVER GEBEURTENISSEN WAAR ZIl IN 1948

JUNI
2011
NUMMER48

IN ISRAEL BIl AANWEZIG

JUNI
2012

NUMMER 50

HET EERSTE BOEK WAARIN GEWONE
PALESTIlNSE VROUWEN ZICH VIT SPREKEN
OVER GEBEURTENISSEN WAAR ZIl IN 1948
IN ISRAEL BIl AANWEZIG WAREN.

JUNI
2011
NUMMER48

DECEMBER
1987
JUNI
2012

WOMANLIGT PROMINENT IN DE ETALAGE.

B l i j m e t o p l o ssi n g
Marlen is derdejaars student
arbeidstherapie. Haar resultaten zijn prima.
Zoals ik al eerder
schreef, doe ik
vrijwilligerswerk op
een Amerikaanse
school in het dorp.
Op deze school zitten
kinderen
van de eerste
M
ar
tot
de
negende
klas. Ik heb
le n
voor deze school gekozen,
omdat ik vind dat het heel belangrijk is om van
jongs af aan Engels te leren. Ik denk dat Engels een heel belangrijke taal is, gebruikt in veel
gebieden in de wereld en dat het dus goed van pas
komt. Ik heb deze school ook gekozen omdat de
leerlingen uit een economische situatie komen
die niet echt goed is. Zij betalen een symbolisch
bedrag en krijgen dan een heel jaar Engels. Nu ik
hier werk als vrijwilliger, ben ik verbaasd hoe snel
sommige kinderen leren en vooruitgang boeken.
Het is erg mooi om te kunnen helpen en resultaat
van je werk te zien. Ik sta dichtbij de leerlingen
en daardoor kan ik hen niet alleen met Engels
helpen, maar ook met andere alledaagse problemen: een kind had ruzie met zijn vriendje en hij
vertelde dat tegen mij. Na de les vonden we samen
een oplossing voor dat probleem. En daar was hij
echt blij om.
***

Vo l e n e r g i e e n c reativiteit

Ra

sh

a

Rasja is met haar laatste jaar
psychologie en criminologie aan de Academie
College of Emek
Yezreel bezig. Ze heeft
prima resultaten, de
laagste score is 80. Ze
stuurt ons een heel
uitgebreide impressie,
die we hier samenvattend
weergeven.

Ik werk al bijna acht maanden als vrijwilliger op
de afdeling Psychiatrie van het English Hospital, samen met mijn beste vriendin. In augustus
werkte ik 3 à 4 dagen per week maar nu ik weer
naar school ga minder. Voor onze studie moeten
wij 2 à 4 uur stage lopen op een plek die relevant
is voor onze studie. Toen onze docent hoorde over
ons vrijwilligerswerk in het ziekenhuis was zij
zeer enthousiast, omdat zij geïnteresseerd was in
onze ervaringen wat betreft een psychiatrische
afdeling in een Arabisch gebied. Zij stelde voor
ons vrijwilligerswerk in het ziekenhuis te formaliseren en deel te laten uitmaken van de cursus.
Wij waren enthousiast over dat voorstel, omdat

de ziekenhuisafdeling op deze manier in contact
wordt gebracht met een academische instelling. In
de toekomst kunnen dan meer studenten ervaring
opdoen in dit ziekenhuis, met name Arabische
studenten die moeite hebben met Hebreeuws.
Ons werk kent twee aspecten: elke vrijdag vervangen wij de bezigheidstherapeut die dan haar vrije
dag heeft. Wij doen over het algemeen op elke
bijeenkomst vrijdags iets anders: een spel, discussie over een bepaald thema, etc.. Daarnaast gaan
we nog een andere dag, voor 2 à 4 uur. Wij doen
dan vergelijkbare activiteiten als op de vrijdag.
Als vrijwilliger ondersteunen wij het afdelingshoofd met het invoeren van onderzoeksresultaten
in de computer. Het is een kleine afdeling waardoor die taak niet erg omvangrijk is.
Wij zijn blij met de ervaringen die wij hier opdoen: wij zijn in contact gekomen met een specialist op het gebied van slaapstoornissen, Dr. Saad
Shaker, die op bezoek was uit de VS. Hij heeft ons
geadviseerd over ons onderzoek op de universiteit
en zijn hulp aangeboden.

Materiaal voor de
kerstmarkt van Rasha

Gewaardeerd en geaccepteerd
Wij hebben de bezigheidstherapeute aangeboden
op de Kerstmarkt in Nazareth te gaan staan met
spullen gemaakt door de patiënten. Wij hebben
heel hard gewerkt: de patiënten geholpen spullen te maken, winkels afgegaan om materialen
af te staan voor de afdeling - wij kregen van drie
winkels een hele hoop kerstversiering - en vier
dagen de kraam bemand. Het was een groot succes: wij hebben bijna alles verkocht en hadden
een opbrengst van meer dan $ 1000,-. Bovendien
was onze docent erg verheugd over ons werk en
zij heeft een artikel over ons vrijwilligerswerk
geschreven voor een van de kranten. Wij hebben
daarop veel positieve reacties gekregen: van de
decaan van de faculteit en drie docenten.
Ik kan niets negatiefs melden: het is allemaal geweldig. Wij hebben de praktijk
leren kennen, allerlei
ziekten en afwijkingen kunnen waarnemen, waarover
we college hebben gehad. Ik
ben tot de ontdekking gekomen dat dit het werk is dat
ik in de toekomst wil doen.
Het is verbazingwekkend
hoeveel vertrouwen patiënten in je hebben, omdat zij
hopen dat jij, als onderdeel
van de staf, hen beter kunt
maken.

Rasha en haar vriendin
op de kerstmarkt

Ik heb psychiaters, een klinisch psycholoog, sociaal werkers en verpleegkundigen leren kennen,
maakte onderdeel uit van deze groep, nu al, zelfs
zonder dat ik mijn bachelor diploma al heb.
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Mona

E en n ieuw e statu s

Confront e re nd

Mona is vierdejaars student voedingswetenschappen. Zij sloot in 2011 het theoretische deel
van de studie af. In februari 2012 is zij
ingeloot om in het Maer ziekenhuis
te starten met haar praktijkperiode.
Ze is inmiddels getrouwd en schrijft:
Dit jaar begon voor mij anders dan
de vorige jaren: nu word ik gezien
als getrouwde vrouw met een nieuwe
status en verantwoordelijkheden. Het
duurde lang voordat ik aan deze andere H a l
i
situatie gewend was. Nu ik dit schrijf, herin- m a
ner ik mij hoe ik wakker werd en mij afvroeg waar
ben ik? Waarom ben ik hier? Het is zo grappig
daar nu aan te denken, het is nu allemaal oké. Ik
denk dat er voor ons, Arabieren, twee aspecten
aan het huwelijk zitten: een goed, maar ook het
pijnlijk aspect van het afhankelijk zijn. Wij vinden
het namelijk zo moeilijk om familie, huis en
omgeving te verlaten. Ik heb nu twee belangrijke
zaken waar ik zorg voor draag: mijn studie en mij
huwelijksleven.

Halima is bezig met haar tweede jaar verpleegwetenschappen aan de universiteit
van Tel Aviv. Ook haar resultaten in
dit eerste semester zijn goed.
Het positieve van het vrijwilligerswerk is dat het mij heel veel
positieve energie gegeven heeft.
Ik voel dat ik mij nuttig maak met
het helpen van anderen. Ik kan
meer doen dan alleen een blij gevoel
geven. Ik werk als vrijwilliger in het
Echelov Ziekenhuis in Um-el-Fahaem
op de afdeling kindergeneeskunde. Er waren
kinderen uit Gaza die geen Hebreeuws spraken. Ik
was er voor hen, ik sprak en speelde met hen. Deze
ervaring helpt mij bij mijn studie.

Beleving van mijn beroep
Ik ben in februari met mijn stages begonnen in
het Maer ziekenhuis. Het is heel anders dan de
theoretische studie. Ik loop stage samen met een
ander meisje; we moeten in het ziekenhuis op
drie afdelingen stage lopen: interne geneeskunde,
chirurgie en kindergeneeskunde. Wij hebben al
twee afdelingen gedaan, in april gaan we naar de
kinderafdeling.
Elke dag behandelen wij patiënten met ondervoeding en wij stellen een speciaal menu op om die
situatie te verbeteren. Soms geven wij patiënten
voorlichting over voeding na een operatie. Het is
echt geen gemakkelijk werk, wij hebben een hoop
informatie en ervaring nodig om dit te kunnen
doen.
Door mijn vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis van ‘de Sallam Association’ in Um-el-Fahaem
heb ik geleerd om te gaan met mensen die hulp
nodig hebben. Ik leerde zelf sterk te blijven in
spannende situaties. Daarom kan ik zeggen dat
mijn vrijwilligerswerk niet alleen iets heeft bijgedragen tot mijn manier van leven, maar zeker
tot de beleving van mijn beroep. Ik ben nu van
plan om na mijn studie als vrijwilliger ouderen
voorlichting te geven over voeding en een gezonde
levensstijl.
Na de periode van 6 maanden stage staat er nog
één examen op het programma. Met het schrijven
van twee werkstukken hoop ik mijn studie voedingswetenschappen dan succesvol af te ronden.
Vijf maanden geleden kregen mijn man en ik goed
nieuws: ik ben zwanger en ik schrijf hier binnenkort een aparte brief over. Zoals altijd wil ik eindigen met heel veel dank voor de ondersteuning van
mij studie de afgelopen jaren.
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Ik heb een hoop geleerd van het werken in de
praktijk: ik kreeg te maken met veel voorbeelden
die theoretisch behandeld zijn op de universiteit,
maar die ik nu met eigen ogen zag. Het negatieve
was dat het, zeker in het begin, moeilijk was de
kinderen te zien lijden. Ik huilde zelfs als ik thuis
kwam.
Tot slot wil ik zeggen dat ik echt heel blij ben dat
ik deze ervaring als vrijwilliger gehad heb. Ik blijf
daar in het komend jaar naar toe gaan.
***

Balans vinden
Misan is tweedejaars student psychologie aan de
Hebrew University van
Jeruzalem. Haar vrijwilligerswerk verricht
ze in haar woonplaats
Dabburya bij het Aged
Home Association, een
M
huis voor ouderen. In het i s a n
begin was het voor haar moeilijk een balans te vinden in haar tijdsbesteding
tussen studie en vrijwilligerswerk. Misan ontdekte
al vlug, dat de ouderen haar veel energie gaven en
dat ze voldoening vindt in het werk bij hen. Op
allerlei gebieden organiseert ze activiteiten, van
nagels lakken, een IJsco- en een Moederdag organiseren, tot brieven voorlezen van de (klein)kinderen. Behalve de organisatie van deze activiteiten is
juist het contact met de ouderen zelf interessant.
Tijdens wandelingen vertellen ze van alles en kan
ik hen ook mentaal steunen. Ik heb veel nieuwe
vrienden gekregen door het vrijwilligerswerk. Ik
heb veel geleerd over ouder worden, over het leven
van ouderen, hun ervaringen en wat zij belangrijk
vinden als kwaliteit van leven. Daarnaast is voor
mij duidelijker geworden wat het betekent om als
psycholoog met ouderen te werken.

Heel erg veel

We e r p o sit ie v e e ne rg ie

Montaha is vierdejaars
student tandheelkunde aan de
universiteit van
Tel Aviv. Uit haar
eerdere impressies weten we dat
zij heel actief is,
M
zowel in haar studie
on
ta h
als vrijwilligersactivia
teiten. Ze is weer in
Qalansuwa gaan wonen, haar geboortedorp, nadat
ze in september getrouwd is. De eerste drie jaar
studeerde ze aan de Hebrew University in Jeruzalem. Het is gelukt nu verder te studeren aan de
universiteit van Tel Aviv, wat het mogelijk maakt
van huis uit op en neer te reizen. Het is hard
werken en het zijn lange dagen. De dag begint om
half 6, zodat Montaha om kwart over zeven op de
universiteit is. Ze start in het praktijklokaal of kan
om acht uur met college beginnen.

Fedaa zit in haar derde jaar accountancy en economie. De toon van haar mails was eind vorig
studiejaar somber. Gelukkig pakte onze
uitwisseling en het contact met haar contactpersoon goed uit. In januari ontvingen
we een positieve mail waaruit weer spirit
sprak. Haar evaluatie spreekt voor zich. Ze
start met de vraag: Hoe is het met jullie?

Ze werkt als vrijwilliger bij de E’Etessam organisatie, die peuterklassen en basisscholen onder haar
hoede heeft. Montaha werkt hier met de kinderen,
begeleidt hen bij de mondhygiëne en geeft advies
voor goede mondzorg. Deze vrijwilligersplaats
zocht ze uit om zichzelf voor te bereiden op haar
komende praktische periode. Inmiddels is Montaha drie maanden zwanger. Dat maakt zo een
vol programma niet makkelijk. Als het nodig is,
rust ze in de pauze op de kamer van een vriendin.
Maar, schrijft ze, ik voel me aan het einde van de
dag toch voldaan. Mijn man en mijn moeder houden van me en waarderen mijn harde werken.

F

Zoals jullie weten, ben ik laat met mijn vrijwil- e d a a
ligerswerk begonnen, omdat ik van het Vrouwenstudie Centrum overgestapt ben naar Alzahraa,
een accountantskantoor. Er werken drie accountants en ik kan hier veel leren. Ik loop rekeningen
na, schrijf verslagen en archiveer voor allerlei
commerciële bedrijven maar ook voor gesubsidieerde instellingen.
In deze korte periode als vrijwilliger heb ik geleerd
te werken met een nieuw boekhoudsysteem,
Hashavshevet genaamd in het Hebreeuws. Ik leer
inkomsten en uitgaven voor elke klant te boeken,
de verwerking van klant- en leveranciersgegevens
en betalingen uit te voeren voor het Nationale
Verzekeringsinstituut. Deze maand ga ik leren hoe
onderwerpen die verband houden met belasting in
de boeken gecontroleerd worden.
Misschien kan ik hier mijn volgende stap zetten.
Ik heb ook nog de mogelijkheid voor een andere
baan, maar in dit kantoor voel ik mij op mijn gemak en krijg ik het gevoel dat ik op de juiste plaats
ben. Hier kan ik dan ervaring opdoen en toepassen
wat ik geleerd heb op de universiteit. Ik kan mijn
blik verruimen. En dat alles heb ik kunnen bereiken alleen door jullie morele en financiële steun,
waarvoor ik jullie in deze brief wil bedanken.

Hoe het is om als arts te werken
Twee studenten die inmiddels als arts aan het werk zijn, laten weten hoe het met hen gaat. Eman heeft
haar studie geneeskunde succesvol afgerond. Zij schreef vaak in de Contactbrief over haar ervaringen
tijdens de studie, maar ook over het werk op de ambulance en de Eerste Hulp in het ziekenhuis. Nu gaat
zij vol goede moed verder met haar specialisatie voor huisarts. Fatma, geneeskundestudent, is gestart met
haar afsluitend jaar met co-schappen. Ze werkt als arts in het ziekenhuis in Haifa. Beide studenten sturen
ons een enthousiaste impressie.
Na lange tijd is hier weer een reactie van mij, Eman. Ik ben getrouwd en heb nu een kind. Mijn
zoon Ahmad is 19 maanden, het is een schatje. Nu ik hem heb, besef ik dat kinderen het meest
waardevolle op de wereld zijn en dat het opvoeden van hen het moeilijkste karwei op de wereld is.
Ik ben nu dokter en heb ervoor gekozen om huisarts te worden. Ik ben met mijn co-schap
begonnen in juli 2011. Het co-schap voor huisarts duurt bijna 4½- 5 jaar (zwangerschapsverlof
niet meegerekend). Het omvat een periode van 1½ jaar werken in een praktijk onder leiding en
instructie van een ervaren huisarts. Ik heb mijn eigen spreekkamer en werk zelfstandig met de
patiënt, maar ik kan overleggen met de huisarts. Mijn begeleider is zeer professioneel en zorgzaam, zij is een echt rolmodel voor mij. Ik leer veel van haar.
2004, Eman
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Ik ben erg tevreden over de huisartsenpost waar
ik werk, ik kan goed overweg met de artsen en
verpleegkundigen en de patiënten zijn over het
algemeen geschikt. Hierna moet ik nog 1½ jaar
werken op respectievelijk de afdeling interne
geneeskunde en de kinderafdeling. Dan nog 4
maanden op afdelingen van mijn keuze.
Het hele verhaal
Het werk als huisarts is zeer veeleisend en
zwaar werk, omdat een huisarts een poortwachterfunctie heeft en de patiënt kan verwijzen
naar specialistische hulp. De huisarts hoort
als eerste de klachten van de patiënt. Hij moet
letten op de details en de ‘rode vlekjes’, dan een
soort intern alarmsysteem hebben om te weten
of er onmiddellijk moet worden gehandeld.
Daarnaast is het zo dat we leven in een wereld
waarin de patiënt toegang heeft tot alle medische informatie op internet. Net zoals bij
alles heeft dat voor- en nadelen. Soms komt de
patiënt naar de dokter en heeft hij al een diagnose voor zijn toestand (hij denkt die te weten).
Hij heeft al een lijst met diverse testen zoals
bloedonderzoek, CT, MRI, darmonderzoek, of
een bezoek aan een specialist. Deze worden als
eis voorgelegd.
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Men vergeet dat wij meer dan zeven jaar gestudeerd hebben om te weten wanneer, wat en
welke onderzoeken we moeten doen.
Hoe vaak wij ook uitleggen dat een bepaalde
test niet noodzakelijk is en dat er aan andere
risico’s verbonden zijn, sommige patiënten
accepteren onze uitleg niet en beschuldigen
ons dat wij ten koste van hen voor de regering
bezuinigen op de algemene ziektekosten. Je
ziet, het is echt niet zo gemakkelijk.
Ondanks dat is het mooiste aspect van het werk
als huisarts de relatie patiënt-arts. Deze is niet
aanwezig bij een hoop andere specialismen. Wij
hebben het recht om de patiënt te kennen en
echt te ‘zien’, met zijn persoonlijkheid, moeilijkheden, zijn gezinsprobleem en niet enkel als
een ‘opsomming van medische problemen’.
Dit soort relatie is erg uniek in een huisartsenpraktijk en helaas erg zeldzaam binnen de
muren van een ziekenhuis. Een van de meest
bijzondere aspecten aan het werk als huisarts is
dat je niet alleen te maken krijgt met de ziekte
van de persoon, maar ook het hele verhaal van
de ziekte en de gedachten en gevoelens van
de patiënt. Dit is in een paar woorden wat een
huisarts is of zou moeten zijn.

2005

2007, Eman, haar ouders en links haar man

2011

Ahmad

Zo anders, zo trots
Fatma heeft haar studie geneeskunde in 2011 succesvol afgerond en is gestart met haar co-schappen. Ik ben in maart begonnen in het ziekenhuis
van Haifa. Dit is mijn eerste werkjaar na het beëindigen van mijn studie. Ik ben voor alle tentamens
geslaagd. De omschakeling van student naar echte
arts was een gewaarwording. Ik voel me zo anders:
volwassen, onafhankelijk en ervaren. Mijn familie
is zo trots op mij. Zij waren zo blij toen ik mijn bul
haalde. Ze hebben een heel leuk feest voor me gegeven toen ik afstudeerde.
Het is erg interessant om met werken te beginnen; het is heel iets anders dan studeren, omdat ik
nu meer verantwoordelijkheden heb. Nu neem ik
beslissingen die bepalend zijn voor het leven van
de patiënt, dus ik moet zorgvuldig en verantwoord
handelen. Ik probeer in deze periode veel te leren
van meer ervaren artsen. Het geeft zoveel voldoening om mensen beter te maken, maar ik vind het
nog steeds moeilijk om met zieke mensen om te
gaan en hen te zien sterven zonder iets te kunnen
doen.
Ik werk drie maanden op de afdeling interne
geneeskunde, twee maanden op chirurgie, twee
maanden pediatrie, één maand op de Eerste Hulp,
één maand op intensive care en twee maanden op
een afdeling van mijn keuze. Ik zit nu op afdeling
interne geneeskunde. Ik wil kinderarts worden en
hoop aangenomen te worden op de afdeling pedi-

Fatma, 2005

Fatma en haar ouders

atrie om mijn specialisatie te doen. Elke maand
draai ik vier nachtdiensten. Ik begin dan om 19.30
uur en werk door tot de volgende dag 09.00 uur.
Het is vermoeiend maar ik ben er nu aan gewend.
Nooit opgeven
Ik ben intussen getrouwd, mijn man is beginnend
arts en is het eerste jaar van zijn specialisatie op de
Eerste Hulp begonnen. Wij zijn samen gestart, het
is niet gemakkelijk om met niks te beginnen, maar
we doen ons best om door te gaan. We wonen nu in
Haifa in verband met ons werk.
Ik wil de Stichting bedanken voor de hulp, ondersteuning en aanmoediging om een sterkere
vrouw in deze erg gecompliceerde maatschappij te
worden en een deel van de doelen in mijn leven te
bereiken.
Ik herinner mij nog steeds mijn eerste dag op de
universiteit: ik voelde mij zo klein en nietig. Ik had
het gevoel dat ik niets voorstelde, alles was groter
dan het nu is, zelfs de gebouwen. Nu ik afgestudeerd ben ziet alles er anders uit en weet ik dat in
het begin alles moeilijk lijkt. Als alles achter de
rug is, blijkt het zo gemakkelijk. Het belangrijkste
is geduld hebben, hard werken en nooit opgeven.
Jullie hebben het voor mij gemakkelijker gemaakt
om alle hindernissen te nemen.
Ik hoop dat jullie ook trots op mij zijn …
Bedankt voor alles, Fatma
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kondigd, heeft: belangstelling nodig. De
achterstelling in rechten waaronder de Arabische Israeliers te lijden hebben, dient

Bij gelegenheid Ilan dejaarlijkse
Iliering Ilan Land-Day
0p 30 maart 1986 ter herinnering aan de algemene staking
waarnree de Arabische bellolking in 1976 protesteerde tegen de ook Ilia wettelijke maatregelen georganiseerde
onteigening vat/gronden
ten behoeve van de]oodse nederzettingen-politiek.

De aandacht die de stichting wi! geven aan
de informatieve funktie van een Kontaktbrief, wil niet tekort doen aan het zoeken
van financiele middelen tot projektensteun.
Wel wil de stichting rekening houden met
de financiele positie van velen op de dag
van vandaag waarbij kontributies en giften
soms een onmogelijke zaak zijn. Daarom
wordt bij de werving van donateurs ook
gedacht aan kleine bijdragen. Welkom zijn
ook mensen die met een donatie van tien
tot vijfentwintig gulden per jaar steun willen geven aan informatie-verspreiding
in
Nederland over de positie van de Palestijnen, met name in Israel.
Iedereen die het belang van zo'n taak onderkent wordt verzocht deze Kontaktbrief
te helpen verspreiden, onder vrienden en
bekenden. Speciaal dient gedacht te worden aan verspreiding in kringen van mensen die vanwege hun terechte solidariteit
met het Joodse volk en de Staat Israel geacht mogen worden zich niet eenzijdig te
informeren over het IsraCI-beleid ten aanzien van de Arabische Israeliers en de Palestijnse bevolking in de door Israi.'l bezette
gebieden.
Daartoe wil de Kontaktbrief bijdragen.

Her cmblcem in de kop van deze brief is ontleend aan
het weekbbd
'AL WATAN'
(Ons Thuis) van de Progressive Movement in Israel. Dit samel1\verkingsvcrband van chrisren- en mosllm-Palesrijnen
werkt o.a. via
dit gratis verspreidde
weekblad aan cen politieke basis
voor her streven naar gelijkberechriging
van de Arabische bevolking.
Ecn andere aktlvireit van de Movement is via cen Land
Fund aan Arabische dorpsgemeenschappen
de Inogelijkheid bieden om olij fbomen te pbnten op dorpsgronden. Het planten van de olijfboom betekent greep houden op het land dat het Palestijnse volk al eeuwen beleeft als 'Ons Thuis'.

AZARETH
RIENDEN VAN

Want het Palestijnse volk, ook de grote
groep die in het eigen land kon blijven to en
er in 1948 de Joodse Staat Israel werd afge-

TICHTING

Vanaf december vorig jaar is de Stichting Vrienden van Nazareth begonnen met donateurs-werving. Opgericht in 1985 door leden van de Vereniging Basisgroep Tilburg, beoogde de stichting niet alleen het werven van
fondsen om daarmee financiele steun te geven aan projekten van Palestijnse christenen en moslims in Nazareth (Israel). Vanaf de oprichting is ook
gedacht aan het zoeken van donateurs voor de stichting, vele (kleine) giftgevers als een netwerk in Nederland van belangstellenden, 'Vrienden' van
onze Vrienden in Nazareth.

meer gekend te worden, zeker nu in het
komende jaar 1988 het veertig-jarig bestaan
van de Joodse Staat Israel wordt herdacht.
Daarom presenteert de Stichting Vrienden
van Nazareth deze eerste aflevering van een
KONT AKTBRIEF. Er zijn plannen voorbereid om de donateurs drie keer per jaar
via een Kontaktbrief in deze bescheiden
vorm op de hoogte te houden van het wel
en wee van onze Vrienden in Nazareth. Zo
wordt de Kontaktbrief een regelmatig signaal aan allen die zich als donateur hebben
gemeld, dat hun bijdrage zeer op prijs
wordt gesteld. Zo kan de Kontaktbrief ook
gaan funktioneren als hulpmiddel bij het
werven van meer donateurs voor de stichting.
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