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Totaal verrast neemt Els Schots op 21 september uit handen van
wethouder Marieke Moorman de Tilburgse Vredesprijs 2012 aan.
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TEN GELEIDE
De eenenvijftigste Contactbrief ligt voor u.
In de tijd dat Gaza en Israël voortdurend in het nieuws
zijn, bereiden we deze Contactbrief voor. De afschuwelijke
beelden van het geweld staan in schril contrast met de ontvangen impressies van de studenten. We willen u via deze
Contactbrief hun hoopvolle kijk op de toekomst niet onthouden.
Verrast zijn we de afgelopen periode vaak.
Op 21 september, toen de Stichting ook in het zonnetje
kwam te staan bij de uitreiking van de Tilburgse Vredesprijs
2012 aan Els Schots, de secretaris van de Stichting.
Verrast zijn we in de weken daarna, toen nieuwe extra giften
binnenkwamen naar aanleiding van de Vredesprijs. Heel veel
dank hiervoor.
Verrast zijn we met de secure en democratische selectieprocedure van Sana Foundation bij het toekennen van de eerste
studiebeurzen. Uit de vele aanmeldingen zijn tien studenten
door hen genomineerd. Twee studenten ontvangen uiteindelijke een beurs van Sana Foundation. Vijf studenten bevelen zij voor een beurs aan bij onze Stichting.
Verrast zijn we ook door de toegestuurde impressies van
deze vijf nieuwe studentes. Openhartige verslagen en misschien ten overvloede hun uitgesproken dank aan alle
Vrienden van de Stichting voor de kans die ze nu krijgen.
Ten slotte zijn we verrast in Amsterdam met een onverwachte ontmoeting met Nadim Nashif, een leuke uitwisseling met drie studenten uit ons studiebeurzenproject en met
Trees Kosterman, onze contactpersoon in Israël. Hun belangstelling en mee denken in de verdere opbouw van Sana
Foundation geeft ons hoop voor de toekomst.

Steun voor én van
de nieuwe generatie
In 2012 mochten we weer
op vele Vrienden rekenen.

BEDANKT
ook namens alle studenten
Wilt u eind 2012
met een extra bijdrage,
hoe klein ook,
nog aan deze nieuwe generatie
vrouwen denken?
Zij én wij
houden het vol, dankzij uw steun !!!
Graag werken we in 2013
met Sana Foundation
verder aan de opbouw
van het studiebeurzenproject ín Israël.
We sturen per jaar maar één acceptgiro.
Voor de Contactbrief vragen wij € 10,-.

Een hoopvol en gezond 2013
Power to the new generation

Foto voorzijde: Uitreiking Tilburgse Vredesprijs 2012. De
foto en het kunstwerk zijn gemaakt door fotografe Gerdien
Wolthaus Paauw uit Tilburg.
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Het kunstwerk bestaat uit een foto van een detail uit
‘Verweven’ een wandtapijt voor de Nieuwe Kerk van
Middelburg, Adam en Eva in het paradijs.
Het thema van dit wandkleed: Verbindingen, verbintenissen,
hoe dingen met elkaar verweven raken.
Gezocht is naar wat mensen verbindt, naar geloof en hoop
voor onze samenleving, naar hoe ons levensverhaal verbonden raakt met het Verhaal van leven, naar een verbinding
tussen oud en nieuw.
Het gehele tapijt is een venster naar diepe verten, een levensweg die zich ontrolt aan onze ogen. Het nodigt uit tot denken en tot samen spreken over wat ons onderweg verbindt.

Verrassend resultaat partnership
Sana Foundation is de partnerorganisatie van de Stichting Vrienden van Nazareth in Israël, opgericht door
studenten uit het studiebeurzenproject. Wij ontvangen het verslag over hun ervaringen en activiteiten in het
afgelopen jaar. Eén studiebeurs mogen zij uitgeven om ervaring op te doen met het selectieproces. Wij steunen hen gedurende dit proces. Onder andere met ons aanbod enkele studenten die net niet voor hun beurs
in aanmerking komen, bij de Stichting aan te bevelen. De leden van Sana Foundation, verantwoordelijk voor
het toekennen van beurzen, zijn Lobna, Ola, Montaha, Safaa,en Lana. Zij schrijven:

mulieren geschreven volgens de huisstijl van
de Stichting Vrienden van Nazareth. Zij vroeg
en kreeg advies van zowel Dr. Riad Agbaria als
Dr. Fatmeh Kassem, beide contactpersonen van
de Stichting Vrienden van Nazareth.
Elk van de vijf bestuursleden beoordeelde een
aantal aanvragen om tot een nominatie van de
vijf beste uit haar stapeltje te komen. Dit aan de
hand van de vooraf gepubliceerde criteria en de
indruk die wij kregen van de persoonlijke brief.

Ola, Nucy, Montaha,
Lobna, Yo ‘ad en Lana
de oprichters van Sana
Foundation

Aankondiging beurzenproject
Als eerste besloten wij een oproep te doen via
het sociale netwerk -Facebook- . Dit om diverse
redenen: een oproep in een krant kost geld, dat
er niet is. Facebook is een algemeen gebruikt
netwerk, vooral toegankelijk voor jongeren. Wij
meenden zo een zeer grote groep te kunnen
bereiken, die dan de oproep weer doorspeelt
naar hun vrienden.
De oproep, in zowel Engels als Arabisch, werd
op 29 februari 2012 op het net gezet. Het
bevatte informatie over de Sana Foundation,
haar oorsprong, bijzonderheden over de beurs
en wie ervoor in aanmerking komt. Tevens het
e-mailadres, informatie over het te downloaden
aanvraagformulier en de sluitingsdatum van 31
maart 2012. Wij kregen ongeveer 300 aanvragen en nog een groter aantal na de gestelde
datum. Wij besloten die laatste groep niet te
bekijken.
Taakverdeling
Wij maakten de volgende taakverdeling: Lobna
en Lana openden de Facebook pagina en
plaatsten de oproep. Ola heeft de aanvraagfor-

Vergadering en discussie
In de vergadering van 21 april 2012 zijn onze
keuzes bij elkaar gelegd en is elke aanvraagster
grondig besproken. De volgende stap was het
stemmen om tot de tien beste kandidaten te
komen.
Er was een lange discussie, onze meningen
over de genomineerden liepen nogal uiteen.
Wij kwamen tot het besef dat de criteria niet
specifiek genoeg waren om ons duidelijke richtlijnen te geven op alle aspecten die wij bij een
aanvraagster zochten. Maar wij waren het er allemaal mee eens kansen te geven aan unieke en
baanbrekende persoonlijkheden, baanbrekende
vrouwen, met uitmuntende schoolresultaten.
Op het eind van de vergadering was er een lijst
met zeven genomineerden, maar we kwamen
niet tot een besluit over de twee beste aanvraagsters. Daarom besloten wij tot een tweede
stap. We riepen de genomineerden op voor een
gesprek. Wij stelden verschillende vragen over
hun studie, vrijwilligerswerk en toekomstambities. Door de gesprekken kregen wij een duidelijker beeld. Wij besloten echter niet te snel
te besluiten en planden een week later nog een
Skype vergadering om definitief te beslissen.
Overeenkomst en uitkomst
De twee genomineerden die wij voor de beurs
van Sana Foundation uitkozen zijn twee jonge
vrouwen: de eerste heeft een Bedoeïenen
achtergrond, komt uit de Negev en wil rechten
studeren. De tweede is een MA studente (conflict resolutions) uit het Noorden. Zij maakte
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een diepe indruk vanwege haar persoonlijkheid, ambities en haar belangstelling voor een
leidende rol op het gebied van vrouwenemancipatie. Daarnaast denken wij dat het de moeite
loont om te investeren in de andere vijf kandidaten. Daarom stuurden we hun aanvragen
naar de Stichting Vrienden van Nazareth.

Safaa ook verantwoordelijk voor het toekenning
van de beurzen.

Eindconclusie:
• Het was geen gemakkelijk proces; er waren
verschillende standpunten en percepties die
een soepele overeenstemming bemoeilijkten.
• Wij denken voor een volgende keer aan persoonlijke gesprekken om een betere indruk
te krijgen van de studente en haar bereidheid mee te werken.

Studenten van de Ben Gurion University in Beer Sheva

• Hoewel wij via e-mail afwijzingsbrieven
hebben gestuurd aan de andere 293 aanvraagsters, was dit een moeilijk proces: sommigen van hen huilden en vroegen ons hun
aanvraagformulieren nog eens te bekijken.
Anderen antwoordden dat wij niet eerlijk
waren en beschuldigden ons de beurzen aan
bekenden van ons te geven!
• Wij begrijpen wel dat deze reactie voortkomt
uit een grote financiële nood, maar helaas
voldeden zij niet aan de criteria. Wij hebben
maar twee plaatsen en alle 300 aanvraagsters
hebben een dringende behoefte aan financiële
ondersteuning. Hoe hartverscheurend dit
ook is, wij zijn geen liefdadigheidsinstelling.
• Het was enerverend om een bevestiging te
sturen en de studente te melden dat zij een
beurs kreeg. Zij waren blij en vol enthousiasme en voldoening. Wij realiseerden ons dat
wij een lange weg gegaan waren tot dat moment, maar dat alle werk de moeite waard
was geweest. Dit met de wetenschap dat wij
een bijdrage hebben geleverd om toonaangevende vrouwen te ondersteunen en aan te
moedigen in hun universitaire studie.
• Voor vervolgprojecten: wij hebben o.a. geleerd dat wij zeer specifieke criteria moeten
opstellen, opdat wij duidelijke richtlijnen
en grenzen hebben voor het nemen van
beslissingen. Wij zouden meer specifiek kunnen zijn wat betreft de geschiktheid van de
kandidaat voor de beurs, dit om het aantal
aanvragen te beperken tot de specifieke
groep waarnaar onze interesse uitgaat.
• Wat betreft de bekendmaking van de beurs:
hiervoor is een budget nodig om in kranten
en andere websites een aankondiging te
plaatsen. Dit om niet alleen van Facebook
afhankelijk te zijn.
Onze dank voor de kans die wij kregen om
ervaring op te doen met het werk dat de Stichting Vrienden van Nazareth al ruim 25 jaar
doet. Wij waardeerden dat harde werk altijd al,
maar nu doen wij dat nog meer.
Bestuursleden Sana Foundation.

Opgroeien in een niet erkend dorp valt niet mee
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Tilburgse Vredesprijs 2012
Hierbij ontvangt u - wellicht tot uw verbazing - een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking van de Tilburgse Vredesprijs 2012. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 21 september om 16.00 uur in de Raadszaal
van het Stadhuis in Tilburg.
Was u erbij? Dan weet u wat er die middag plaats vond in de Tilburgse Raadszaal.
Was u niet in de gelegenheid naar Tilburg te komen dan vertellen wij hier graag over de eervolle prijs, de Tilburgse Vredesprijs 2012, die deze middag is uitgereikt aan Els Schots, secretaris van de Stichting Vrienden
van Nazareth.
Stadhuis Tilburg
Volkomen onvoorbereid namen wij Els die
vrijdagmiddag mee naar de jaarlijkse uitreiking
van de Tilburgse Vredesprijs.
En ja, hoe te reageren als je dan de raadszaal
binnengaat en collega’s ziet waar je ’s morgens
nog afspraken mee had, familieleden, hoe zo
wat doen zij hier? En dan de vele bekende
gezichten uit Apeldoorn, Oldenzaal, Maastricht
en veel meer andere plaatsen in het hele land.
Kortom, het was een complete verrassing voor
Els. Gedurende de middag ontrolde zich een
uitgebreid programma voorafgaand aan de bekendmaking van de Tilburgse Vredesprijs 2012.
Na de inleiding van Prof. Dr. Mirjam van Reisen
en het ontroerende muzikale optreden van
Stanislav Jusufovic, neemt Marieke Moorman,
wethouder te Tilburg, het woord. Na haar
lovende woorden en toelichting, reikt zij de
Vredesprijs 2012, in de vorm van een kunstwerk van Gerdien Wolthaus Paauw, fotografe,
aan Els Schots uit.
Uit het juryrapport
In het juryrapport is te lezen dat het belangrijkste motief om Els voor te dragen is haar
jarenlange, onvermoeibare inzet voor Stichting
Vrienden van Nazareth.
De jury vond met name het gegeven dat de
winnares zich met hart en ziel inzet voor het
opheffen van de achtergestelde positie waarin
de Palestijnse bevolkingsgroep in Israël zich
nog steeds bevindt, prijzenswaardig. Het
Studiebeurzenproject staat in dienst van vrede
en verzoening tussen de bevolkingsgroepen en
versterking van democratische verhoudingen
onder alle burgers van Israël.
Het feit dat Els een bescheiden persoon is, die
altijd klaar staat voor een ander, maar zelf niet
graag in de schijnwerpers staat, heeft de jury
doen besluiten dat zij de Tilburgse Vredesprijs dit jaar meer dan verdient! Juryrapport
Tilburgse Vredesprijs 2012 vindt u op www.
cosbrabant.nl.

Dank
Aan het einde van de bijeenkomst vraagt Els
spontaan het woord.
Zij dankt alle aanwezigen voor deze bijzondere
prijs. De aanwezigheid van zoveel vrienden,
familie, collega’s en Vrienden van de Stichting
ervaart zij als een warm bad.
Sinds 1980, vertelt Els, is zij intensief betrokken bij de kwetsbare positie van Palestijnen
in de staat Israël. Eerst als vrijwilliger van de
studentenparochie Maranatha en sinds 1991 als
bestuurslid. De overtuiging dat onderwijs een
belangrijke rol kan spelen in de emancipatie
van de vrouw in de eigen Palestijnse gemeenschap, is haar intrinsieke drijfveer.

De Stichting Vrienden van
Nazareth in de schijnwerpers tijdens de uitreiking
van de Vredesprijs in een
volle Tilburgse raadszaal.

Ruim 120 mensen staan in de rij om Els na
afloop te feliciteren. Wij zijn blij voor Els en
trots op onze secretaris!
Willem, Rens en Hanneke,
collega bestuursleden
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Power to the new generation
Het partnership met Sana Foundation krijgt vorm. De onderstaande impressies zijn van de vijf studenten
die in samenspraak met Sana Foundation een beurs krijgen. Nidaa en Ma’lly krijgen hun beurs rechtstreeks
van Sana Foundation. Amina, Mona en Asmaa zijn door Sana Foundation aan ons aanbevolen, waarna zij in
oktober 2012 in ons studiebeurzenproject zijn opgenomen.
Maar de samenwerking in het partnership gaat verder. Onderstaande impressies zijn het resultaat van het
vrijwilligerswerk van een van de studenten van Sana Foundation. Zij interviewde de studenten, vertaalde
deze in het Engels. In samenwerking met Sana Foundation zijn de impressies voor de Contactbrief naar ons
gestuurd. Vijf unieke en persoonlijke verhalen van een generatie jonge vrouwen die door de studiebeurs met
meer perspectief hun toekomst tegemoet zien.
G een vrouw elijke jurist e n bij
B edoeïenen

Ma ’aly

Mijn naam is Ma’lli. Ik kom uit een niet erkend
dorp in de Negev, uit een heel traditionele
familie en gemeenschap, waarin het voor
meisjes moeilijk is ver van huis aan een
universiteit te gaan studeren. Omdat de
universiteiten in de Negev geen rechtenfaculteit hebben, heb ik mij ingeschreven
op de Kiryat Ono Hogeschool. Op het
moment woon ik in Petah Tikwa. Ons gezin
bestaat uit 15 personen en het is lastig om
thuis te studeren. Daarom heb ik besloten
dichter bij de hogeschool te gaan wonen.
Ik ben de enige uit ons gezin die de school
heeft afgemaakt. Mijn oudste zus werkt om
het gezin te onderhouden. Mijn ouders zijn
gescheiden en mijn moeder is huisvrouw. Onze
levensomstandigheden zijn zeer zwaar, omdat
wij verder geen enkele financiële ondersteuning hebben. Als ik eenmaal afgestudeerd ben,
zal ik de financieel zware last mee moeten
helpen dragen, omdat niemand dat alleen kan.
Ik heb voor rechten gekozen omdat dat vak
mij al sinds mijn vroege jeugd aansprak. Als
ik de vraag kreeg ‘wat wil je worden’ was mijn
antwoord altijd ‘ik wil advocaat worden’. Een
andere reden is het ontbreken van vrouwelijke
juristen in de Bedoeïenen gemeenschap. In ons
dorp en een aantal omringende plaatsen zijn
geen vrouwelijke juristen. De meeste studentes
kiezen voor een studie die met onderwijs te
maken heeft. De voornaamste reden is echter
mijn passie voor rechten.
Ik was erg blij de beurs van ‘Sana’ te ontvangen, net toen ik mijn college geld moest betalen. Ik vond de houding van Sana erg plezierig.
Het beurzenprogramma en de coaching naar
vrijwilligerswerk was voortreffelijk, evenals de
mogelijkheid om een keuze te maken voor een
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plaats om vrijwilligerswerk te doen. Ik waardeer de vele moeite die Sana doet om ons te
helpen onze academische reis te voltooien, en
ook hun communicatie met ons.
Karakter noodzakelijk
Wij houden ons aan de afspraken wat betreft
het aantal uren vrijwilligerswerk per week.
Dit werk brengt ons een hele hoop kennis en
heeft nut voor ons. Via mijn vrijwilligerswerk
heb ik mij een hoop juridische terminologie
eigen gemaakt en kennis opgedaan van vele
niet-Arabische en linkse organisaties. Ook heb
ik mensen ontmoet die ik al van naam kende.
Ik heb gekozen voor ‘Darna’, een organisatie
in Jaffa, die juridische ondersteuning geeft aan
Arabieren als hun huis afgebroken wordt of als
hen het recht om te bouwen ontzegd wordt.
Nu ben ik alleen bezig mijn studie af te maken
ondanks alle problemen waarmee ik te maken
krijg. Mijn droom is een succesvol jurist te
worden, gespecialiseerd in straf- en civielrecht,
waarbij mijn belangstelling vooral naar strafrecht uitgaat. Ik geloof dat mijn karakter sterk
genoeg is om mij te handhaven in een omgeving die voornamelijk door mannen gedomineerd wordt.
De beurs is voor mij als student van een privé
instituut erg belangrijk, omdat het collegegeld
drie keer zo hoog is als dat van een staatsuniversiteit of hogeschool. Dat is ook de reden
dat ik de beurs heb aangevraagd – de meeste
studenten hebben te lijden onder de moeilijke
omstandigheden tijdens hun studie.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die hun
bijdrage levert voor de beurzen. Ik waardeer de
vele moeite die gedaan is om ons een kans te
geven. Ik heb geluk om een van de vrouwen te
zijn die een beurs ontvangen.
***

Ken n is v e rb re e d t de horizon
Nidaa: MA conflict resolutions.
Ik ben geboren in Araba, een dorp in het noorden van Palestina. In 2009 ben ik geslaagd voor
het BA diploma sociaal werk aan de Hebrew
University van Jeruzalem. Nu volg ik het MA
programma in de Faculteit Sociale Wetenschappen, met als specialisatie later dit jaar
conflict resolutions.
Mijn keuze voor deze specialisatie hangt nauw
samen met de situatie in de maatschappij waarin ik leef en mijn persoonlijke opvattingen. Ik
ga niet in details treden, maar zeg wel dat ik
geloof in al-dakhel, een moderne en mondige
Palestijnse gemeenschap, die volledig gebaseerd is op nationale en democratische waarden
en die individuen en groepen een waardig leven
garandeert. Er moet een politieke verandering
komen om een eind te maken aan de bezetting
en het apartheidsbeleid jegens ons als individu
en natie. Op dat terrein liggen mijn interesses
en ambities. Mijn privéleven staat in het teken
ervan, mijn persoonlijke ambities moeten in
mijn ogen in dienst staan van het algemene belang. Om die reden heb ik ervoor gekozen mij
in te zetten op het gebied van de gemeenschap,
de politiek en de wetenschap.
Schaarste, rivaliteit en beperkingen
Mijn huidige opleiding, MA conflict resolutions, is een combinatie van sociale en politieke theorie en praktische en theoretische
instrumenten. Kennis verbreedt de horizon en
vergroot de mogelijkheid tot handelen. Bovendien bekwaam ik mij in het doen van onderzoek. Mijn werk heb ik ook gekozen op grond
van mijn overtuiging: ik werk als project
coördinator bij de Arabische Jeugd Organisatie,
Baladna, en als onderzoeksassistent bij Mada
al-Carmel, dat zich bezighoudt met toegepast
sociaal onderzoek. Daarnaast ben ik politiek
actief en feministe.
Bij mijn keuzes loop ik tegen diverse moeilijkheden aan. Een baan op politiek-sociale vlak zit
op zichzelf al vol risico’s, op academisch vlak
is het de aard van het werk, de schaarste aan
banen, de grote rivaliteit, en de enorme structurele beperkingen. De beperkingen op sociaal
en economisch vlak zijn zelfs nog groter: in de
Arabische maatschappij leiden sociale beperkingen voor vrouwen vaak tot economische
beperkingen en vice versa.
Financiële steun: morele betekenis
Ik denk wel dat ik sommige van mijn doelen
gehaald heb, zowel wat betreft studie, baan en
politiek. Het was moeilijk toen ik nog geen
financiële steun kreeg: mijn BA heb ik zelf
gefinancierd en ik heb ook mijn twee in het
buitenland studerende broers ondersteund. Het
is niet alleen een kwestie van het halen van een
academische titel, maar het gaat er ook om je

te onderscheiden op je vakgebied en je daarin
te ontwikkelen om een positieve bijdrage
te leveren aan de maatschappij. De beurs
heeft mij niet alleen financieel ondersteund, deze beurs heeft ook een morele
betekenis omdat het vrouwelijke studenten steunt bij hun vervolgopleiding. Ik
waardeer dit enorm en geloof dat ik samen
met een groep vrijwilligers in staat ben Arabische studenten te steunen, om de Arabische
maatschappij in zijn geheel te dienen.

Nidaa

***

W il e n m oe d om de ‘norm ’ t e
doorbre ke n
Amina, student geneeskunde
Om te beginnen wil ik mijn oprechte en warme
dank uitspreken naar de Stichting Vrienden
van Nazareth voor het feit dat jullie mij een
beurs geven voor mijn studie geneeskunde aan
de Ben Gurion Universiteit in Beer Sheva in
de Negev. Deze beurs heeft mijn functioneren
positief beïnvloed. Jullie helpen mij om op
verschillende manieren een bijdrage te leveren
aan de wereld; als arts en door mijn voorbeeldfunctie in de maatschappij. Dit is waarom ik
geneeskunde ben gaan studeren.
Obstakels overwinnen
Nu wat persoonlijke informatie. Ik vind al
vanaf mijn kinderjaren dat een arts in zijn
beroep iedereen, overal en altijd kan helpen op
de meest eenvoudige en meest doeltreffende
manier. Mijn toekomstbeeld is dat ik als Arabische vrouw, als arts werkzaam ben en vrouwen
uit de Bedoeïenen gemeenschap bewust maak
(geneeskunde) te gaan studeren. Ik ben een
ambitieuze vrouw die zich altijd volledig inzet
om haar doel te bereiken. Ik geloof sterk dat ik
met mijn inzet en inspanning de vele obstakels
kan overwinnen. Dat ik mijn droom, arts en
een effectief en nuttig lid van de maatschappij
worden, kan laten uitkomen.
Ik moet bekennen dat het niet gemakkelijk is
als Arabische vrouw geneeskunde te studeren.
Ik wil echter aantonen dat Arabische vrouwen
wel de capaciteiten hebben om aan de universiteit te studeren. Alles wat daartoe nodig
is, is echte wil en moed om de ‘norm’ te
doorbreken dat de plaats van de Arabische
vrouw in het huwelijk en de dienstbaarheid aan de man is.
Ik ben in 1991 geboren in Kafr Quasim,
Israël. Onze stad staat ook bekend als ‘de
Stad der Martelaren’, omdat op 29 oktober
1956 de Israëlische grenspolitie 49 onschuldige
inwoners van deze stad doodde. Mijn ouders
zijn hier ook geboren en opgegroeid. Mijn
moeder is verpleegster, mijn vader was boer.
Ik heb twee leuke zussen, beiden getrouwd. De

Amina
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oudste studeert kunst, de jongste fotografie.
Zij is in verwachting van haar eerste kind, heel
spannend!
Ook rust voor mijn moeder
Het keerpunt in mijn leven was de dood van
mijn vader en broer: beiden stierven 3 jaar geleden. Ik ben daarna tot de conclusie gekomen
dat het nu tijd was om het heft in eigen handen
te nemen. Om voor mijzelf te gaan zorgen en
een strategie uit te zetten voor mijn toekomst.
Ik kwam tot het besef dat ik in deze wereld
harder moest gaan werken om mijn doelen te
realiseren. Als eerste stap zocht ik een baan. Ik
herinner mij dat mijn ogen op één doel gericht
waren: bij een van de geneeskunde faculteiten
terecht zien te komen en geld te krijgen om
mijn studie te betalen. Ik herinner mij hoe ik in
de afgelopen 4 jaar de enige in de klas was die al
hard werkte, maar nu nog harder ging werken.
Met jullie beurs, heb ik het in vele opzichten
gemakkelijker: ik hoef niet meer zo hard te
werken naast mijn studie. Ik heb nu meer tijd
om te studeren, doe dat dus ook en haal hogere
cijfers. Een van de belangrijkste veranderingen
die jullie stichting veroorzaakt, is de rust die
het mijn moeder geeft, omdat zij zich geen
zorgen hoeft te maken over de bekostiging van
mijn studie. Mijn vrije tijd gaat op aan zwemmen en lezen, maar ik werk ook als vrijwilliger in ‘Beterem’, een landelijk veiligheids- en
gezondheidscentrum voor kinderen. Ik geef
advies aan ouders en hun kinderen, die na een
ongeluk in het ziekenhuis zijn opgenomen. We
maken hen beter bewust hoe zij deze ongelukken, die tot ernstig letsel leiden, kunnen
voorkomen. We hopen zo de cijfers wat betreft
kinderletsel omlaag te brengen.
Ik onderschrijf de voorwaarden van jullie
studiebeurs. Jullie goedgeefsheid inspireert
mij anderen te helpen en iets terug te geven
aan de maatschappij. Ik hoop dat ik ooit andere
studenten kan helpen hun doel te bereiken, net
zoals jullie mij geholpen hebben. Met dank,….
***

H arder w erken dan de a nde re n

Asmaa
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Asmaa, education en Arabische taal.
Als vrouw ben ik geboren in een patriarchale
samenleving, in een politiek zeer beladen
milieu, en in een maatschappij die een
enorme verandering ondergaat van een
nomaden bestaan naar een sedentaire
gemeenschap, heb ik al van jongs af aan
geleerd dat ik harder dan anderen moet
werken om mijn doelen te bereiken.
Ik ben in 1988 geboren, in Alzrnug, een
klein, ‘niet erkend dorp’. Dit is een term voor
Bedoeïen - Arabische gemeenschappen bin-

nen Israël, die van alle gemeentelijke diensten
verstoken zijn, zoals elektriciteit en minimale
infrastructuur als wegen en riolering. Als kind
vond ik het gewoon om te wachten totdat de
generator opgestart was om dan tekenfilms
op de televisie te bekijken. Toen ik ouder werd
begreep ik hoe wreed dat was.
40 Jaar zorg voor elkaar en elf kinderen
De hechte familie waarin ik opgroeide, probeerde ons altijd al voor zover mogelijk het nodige te geven. Mijn vader is nooit naar school
geweest - er waren geen Bedoeïen-Arabische
scholen in de buurt -, maar kan desondanks
twee talen spreken en schrijven. Hij is nooit
opgehouden te leren. Vader werkte vroeger als
herder samen met mijn opa in de omgeving.
Maar toen onze familie zich vestigde op de huidige woonplek, verkocht mijn opa de schapen
en kocht een vrachtauto. Zo werd mijn vader
vrachtwagenchauffeur. Het huwelijk van mijn
ouders was gearrangeerd en mijn vader maakte
weleens de grap dat hij had willen weglopen
vóór de bruiloft; mijn moeder is een vrouw met
een sterk karakter, zij runde het huishouden
vaardig en zorgde goed voor ons. Met ons bedoel ik de tien broers en zussen die ik heb. Mijn
ouders zijn bij elkaar gebleven en zorgen al 40
jaar voor elkaar in een gemeenschap waarin
polygamie helaas nog veel voorkomt.
Ik ben naar de basisschool in Abu Tlul gegaan, ook een niet erkend dorp en daarna naar
de middelbare school in Arara. Het was niet
gemakkelijk om het Bagrut, het Israëlisch
middelbare schoolexamen, te halen. Ik moest
een hoop moeilijkheden overwinnen, maar
die waren niets vergeleken met de horde om
toegelaten te worden tot de universiteit in de
dichtbij gelegen stad, Beer Sheva. Ik moest
een compromis sluiten en ik koos voor Kunst
en Literatuur. De meer prestigieuze vakken,
geneeskunde of sociaal werk, mocht ik niet
studeren, wat ik wel gewild had.
Alle begin is moeilijk is een gezegde, maar ik
leerde de betekenis ervan zeer goed kennen,
toen ik begon met mijn studie. Ik overwon veel
moeilijkheden. Op de eerste plaats, ik moest
collegegeld betalen en aan geld zien te komen
via een baantje of een beurs. Op de tweede
plaats, ik moest leren omgaan met de taalbarrière: de colleges waren in het Hebreeuws.
Dat leerde ik echter snel. Na een hoop tranen
en lange nachten ben ik afgestudeerd en toen
wilde graag aan de slag.
Maar ook al ben je student, het leven staat niet
stil. Ik ontmoette Mohamed, die vier jaar geleden mijn man werd. Twee jaar later werd mijn
dochter, Laian, geboren. Het moederschap geeft
een onbeschrijfelijk gevoel, maar de last van de
verantwoordelijkheid weegt zwaar. Mijn man
werkt in de bouw en verdient het minimumloon.

worden als een luxe waarvan je afstand moet
doen omdat die niet stroken met de traditionele opvatting over de rol van de vrouw.

In 2009 bezochten wij enkele niet erkende Bedoeïenendorpen.

Vrouwen mondig maken
Mijn dromen liggen hier, in mijn dorp met
mijn gezin in de gemeenschap. Naast het hier
en nu van het beste te willen geven aan mijn
kind en het ondersteunen van mijn man, wil
ik onderdeel zijn van positieve verandering in
mijn gemeenschap. Ik zou vooral kansen willen geven aan degenen die geen geluk hebben
gehad en anderen kennis willen laten maken
met de universele waarden van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Daarmee bedoel ik de
stimulering en het mondig maken van vrouwen in mijn gemeenschap.
Hopelijk zal ik een bijdrage leveren aan de
maatschappij via het Ajik platform (een Be
doeïenen Stichting) waarin ik als vrijwilliger
werk, en door betrokken te raken in meerdere
bewustmakingsprojecten voor de gemeenschap. Ik houd jullie op de hoogte.
Nogmaals, ik ben echt dankbaar voor jullie
steun en ik hoop dat ik aan jullie verwachtingen beantwoord en iets terug kan doen voor de
maatschappij.
***

Meer d a n e e n d room
Mona laatste jaar accountancy.
Ik ben 21 en geboren in Tamra in Israël. Ik
studeer accountancy op de Hebrew University
in Jeruzalem.
Voor mij is accountant zijn veel meer dan alleen een droom of beroep dat ik graag uitoefen. Het is in feite een uitdaging voor mijzelf
om hard te werken zodat ik mijzelf kan bewijzen dat ik het kan volhouden. Alleen dan heb ik
een gevoel van succes.
Ik wil al lang accountant worden, ik heb altijd
gevoeld dat ik dat kan en dat het een beroep
is dat mij voldoening brengt. Het is begonnen
met mijn belangstelling voor wiskunde, en
daarna pas zag ik de sociale waarde die zo’n vak
zou kunnen opleveren, omdat ik koos voor een
vak dat niet in de lijn der verwachtingen van
anderen ligt. De waarde van het volgen van je
belangstelling, behoefte en ambitie, en vooral
van de moed om los te komen van de beperkingen van de al jaren heersende opvattingen.
Beperkingen waarbinnen de dromen van meisjes verstoord worden en hun ambities opgevat

Voldoen aan rolpatroon
Arabische vrouwen krijgen in hun gemeenschap te maken met verschillende problemen
als het gaat over vervolgopleidingen. Het allereerste, en grootste, is de heersende opvatting
over rolpatronen. Algemeen wordt verwacht
dat een vrouw een traditioneel beroep kiest dat
aansluit bij de rol die van haar verwacht wordt.
Een beroep dat te verenigen is met de taken
van het huishouden en het moederschap, zoals
gezien vanuit de maatschappij. Zo’n beroep is
meestal ‘iets’ in het onderwijs, vooral vanwege
de werktijden. Deze rolopvatting maakt dat
veel jonge vrouwen een studie volgen waarin
hun interesse en ambitie niet ligt, hetgeen
resulteert in achtergestelde vrouwen. In dit
opzicht is mijn studiekeuze een alternatief dat
met name voor de meisjes in mijn dorp een
inspiratie kan zijn.
Het tweede probleem voor de Arabische vrouw
is het toelatingsproces voor de universiteit, dat
nodeloos gecompliceerd en duur is. Nog een
probleem de hoge studie- en verblijfskosten
aan de universiteit. Zulke omstandigheden
dwingen zoveel meisjes om het vak dat zij
eigenlijk wilden studeren te veranderen in een
vak aan een universiteit of hogeschool dichterbij hun huis, waardoor de kosten lager uitvallen. Als ik niet de steun had gekregen van de
Sana Foundation en de Vrienden van Nazareth,
naast het geld verdiend met een bijbaantje
tijdens de middelbare school, was ik ook voor
zo’n keuze gesteld. Maar met mijn harde
werken en de beurs kan ik de studie van mijn
dromen volgen.
Na mijn afstuderen wil ik als onafhankelijk
accountant aan de slag. Ik zou mij vereerd
voelen als vrijwilliger in de Sana Foundation te blijven werken, om dan misschien
als accountant een bijdrage te mogen
leveren, zodat andere Arabische meisjes
een studie met succes kunnen afronden.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken
om mijn grote dank en waardering uit te
spreken naar iedereen die in de Sana Foundation of de Stichting Vriend van Nazareth werkt,
en naar allen die financieel bijdragen aan het
doel daarvan. De steun die ik kreeg heeft mij
zelfvertrouwen en voldoening gegeven. De
wetenschap dat er zulke stichtingen zijn, voor
mij, voor andere Arabische vrouwen, heeft mij
hoop gegeven en mijn verlangen verhevigd uit
te groeien tot een succesvolle werkende vrouw
in mijn maatschappij, om zo een voorbeeld te
zijn voor alle jonge vrouwen in mijn omgeving.

Mona

***
7

Gesprek met Nadim Nashif
Op vrijdag 5 oktober jl. zitten we, Els, Rens en Hanneke, drie bestuursleden van de Stichting Vrienden van
Nazareth, om elf uur aan de koffie met Nadim Nashif, directeur van Baladna , Association for Arab Youth.
De stichting kent Baladna al langere tijd en maakte graag een afspraak in het 1e klas restaurant van het Centraal station van Amsterdam om Nadim te ontmoeten en te spreken.
Baladna
Baladna is een organisatie die zich inspant om
Palestijnse jongeren in
Israël bewuster te maken
van hun eigen identiteit
en daarmee weerbaarder.

Palestinian Youth affairs
in Israel, Rens Kessener en
Nadim Nashif

Een leuke uitwisseling in
Amsterdam met Trees Kosterman, onze contactpersoon en drie studenten uit
het studiebeurzenproject,
Sineen, Marlen, en JeanneAouda. Een korte ontmoeting, maar het laat opnieuw
zien hoe belangrijk direct
contact met de studenten is.
Het geeft wederzijds energie
om samen verder te werken
vóór en mét deze nieuwe
generatie vrouwen.
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Nadim vertelt over
de manier waarop zij
werken in dorpen en
steden waar weinig
voorzieningen zijn.
Medewerkers organiseren bijeenkomsten met
jeugdigen, gericht op
gemeenschapsontwikkeling. Speerpunten
zijn bewustwording van
de jongeren met betrekking tot hun identiteit, hun positie in Israël, over democratie en
seksegelijkheid, tolerantie en pluralisme. De
Palestijnse geschiedenis en eigen cultuur zijn
belangrijke onderwerpen. Andere projecten
zijn de ‘anti geweld’ workshops op scholen en
leiderschapsprogramma’s voor de jeugd.

Onderzoek
In het afgelopen jaar deed Baladna onderzoek
naar de ideeën en behoeften van de Palestijnse
jongeren in Israël. Een greep uit de gegevens:
bijna 70% van de ondervraagde jongeren vindt
dat de echtgenoot van meisjes door de ouders
moet worden gekozen, 25% van de Palestijnen
in Israël is tussen de 5 en 14 jaar, 25% van de
Palestijnse vrouwen heeft een betaalde baan.
Het gezinsinkomen van Palestijnen is maar
ongeveer 60% van het Joodse gezinsinkomen.
Zoals in veel landen is de kans op betaald werk
voor jongeren sterk afhankelijk van de genoten
opleiding.
Dergelijk onderzoek is niet eerder gedaan. Het
complete onderzoeksrapport is te vinden op
onze website www.friends-nazareth.nl
Contact
Het is een interessante ochtend, zeker in
relatie tot het werk dat Sana Foundation, onze
partnerorganisatie in Israel, wacht. De mogelijkheid tot contact en samenwerking zijn er
naar onze inschatting zeker. De expertise die
Baladna heeft, kan voor hen zeker van belang
zijn.

Studiebeurzenproject
Er is heel hard gewerkt door de studenten, door de leden van Sana Foundation, maar ook door ons. Zoals het
verslag van Sana Foundation duidelijk maakt, zijn vijf studenten via hen aan de slag met een studiebeurs.
Daarnaast hebben wij tien studenten in oktober 2012 in het studiebeurzenproject zitten. Drie van hen zijn
nieuwe studenten, waarvan er twee uit het noorden komen en één Bedoeïene studente uit het zuiden. We
waren verrast door de impressies die we van hen kregen. Steeds weer unieke verhalen en ervaringen die
laten zien hoe energiek deze vrouwen studeren. Op alle fronten leren zij heel veel, over zichzelf, hun studie
en in het vrijwilligerswerk.
Een nieuwe generatie vrouwen komt er aan. In Sana Foundation zijn zij al actief. Zij geven jonge Palestijnse
vrouwen met een studiebeurs net zo’n kans als zijzelf kregen met de beurs die de Vrienden van de Stichting
Vrienden van Nazareth voor hen mogelijk maakte.

E en s t e rk e wi l e n h ard w erken
Fedaa. Ik begin nu mijn laatste jaar van mijn
B.A. accountancy en heb nu iets meer tijd voor
mijn B.A. economie. Drie jaar van plezier en
werkdruk. Het heeft mij het afgelopen jaar
goed gedaan dat ik bijna klaar ben met mijn
studie. Het is mijn grootste droom om accountant te worden, onafhankelijk te zijn en
verantwoordelijkheid te hebben.

d
Fe

In het derde
jaar had ik
teveel colleges,
bijna 19. Het
was te moeilijk
om te werken, te
a
studeren, projecten
en vrijwilligerswerk te
doen. Dit allemaal in een
week, dus heb ik niet alles even goed gedaan. Ik
weet dat ik hogere cijfers zou hebben gehaald,
als ik gestudeerd had als de anderen. Dit jaar
was druk, maar ik heb het met succes afgerond.
Er is het afgelopen jaar een nieuwe opvatting
bij mij opgekomen. Het maakt niet uit onder
hoeveel druk je staat en hoe gespannen je bent,
maar een sterke wil en hard werken stellen je
in staat te bereiken wat je voor ogen staat. Deze
nieuwe ervaring heeft mij veranderd van een
passief in een actief persoon, met zelfvertrouwen, flexibiliteit en optimisme. Er zijn steeds
mensen die je zien als een bijzonder iemand:
je bent voor hen het ideaal en dat maakt mij
tevreden met wie ik ben.

a

Meer contact met Joodse mensen
Ik wil nog meer leren van mijn vrijwilligerswerk. Ik wil dit drie dagen per week gaan doen.
Ik wil alle kneepjes van het vak leren en meer

ervaring opdoen om klaar te zijn voor de stage
na mijn vierde jaar.
Ik wil mijn studie afmaken en stage gaan lopen
op een geschikte werkplek, die mij gaat helpen
bij het serieuze werk betrokken te raken. Ik
hoop dat ik daar dan beter Hebreeuws leer,
mijn vaardigheden kan ontwikkelen en kan
toepassen wat ik tijdens mijn studie geleerd
heb. Ik heb namelijk gehoord dat in de studietijd maar ongeveer 30% van wat wij willen
doen en zijn, aan bod komt. Ik wil ook meer
contact maken met Joodse mensen, omdat er
tijdens de studie weinig contact was tussen
Arabieren en Joden.
***

Moe ilijk kinde re n t e z ie n lijde n
Halima. Mijn tweede jaar verpleegwetenschappen op de universiteit van Tel Aviv was net zo
bijzonder als het eerste, met fijne en vervelende ervaringen. Dit jaar voelde ik geen
verschil tussen mij en mijn Israëlische
studiegenoten: wij studeerden samen,
maakten met elkaar de samenvattingen van de stof, bereidden ons
gezamenlijk voor op de examens. Als
wij echter aan de praat kwamen over
politieke vraagstukken werd de sfeer
ongemakkelijk, maar wij deden ons best
de gemoederen te kalmeren en respectvol te
discussiëren.

a
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a
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Meer tevreden en trots
Via mijn stage in het ziekenhuis kwamen wij
in contact met Arabische patiënten uit Gaza en
de Westelijke Jordaanoever en met Israëlische
patiënten. Ondanks onze sympathie voor de
Palestijnse mensen, behandelden wij alle pa
tiënten op gelijke wijze, ongeacht hun politieke
voorkeur of nationaliteit. Wij gaven hen wat zij
9

Steun voor én van de nieuwe generatie
In 2012 mochten we weer op vele Vrienden rekenen.

BEDANKT
ook namens alle studenten
Wilt u eind 2012 met een extra bijdrage, hoe klein ook, nog aan deze nieuwe generatie vrouwen denken?
Zij én wij houden het vol, dankzij uw steun !!!
Graag werken we in 2013 met Sana Foundation verder aan de opbouw van het studiebeurzenproject ín Israël.
We sturen per jaar maar één acceptgiro. Voor de Contactbrief vragen wij € 10,-.

Een hoopvol en gezond 2013
Power to the new generation
nodig hadden om zich beter en op hun gemak
te voelen.
Het werk als vrijwilliger bij Stichting Kanker
bij Kinderen vond ik in het begin erg moeilijk.
Ik vond het moeilijk kinderen steeds te zien lijden, maar toch probeerde ik, ondanks mijn pijn
daarover, te lachen en hen te vermaken in een
poging hun pijn en leed te verzachten en hen
te laten glimlachen. Dit jaar is erg vlug voorbijgegaan. Mijn studieresultaten waren beter dan
vorig jaar en mijn zelfvertrouwen is gegroeid.
Om dit jaar in één zin samen te vatten: ik ben
dit jaar meer tevreden over mijzelf dan vorig
jaar, ik ben trots op mijzelf en ik ga zo verder.
***

Ik ben veranderd
Misan heeft haar tweede jaar psychologie
afgerond.
Woorden schieten tekort om mijn ervaring met
het studiebeurzenproject te beschrijven. Ik zal
die nooit vergeten. Mijn dank voor de steun
in de afgelopen twee jaar (en ik hoop op
een derde) is groot. Vooral het feit dat ik
iets goeds doe voor mijn gemeenschap
deed mij veel deugd.

Mi
san
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Als Palestijnse studente heb ik problemen binnen het systeem ondervonden,
zoals het deelnemen aan studieactiviteiten
met de Joodse klasgenoten. Dit komt omdat

ik mij een vreemde voel bij hen. Ik probeer
wel meer betrokken te raken, zodat wij profijt
kunnen hebben van elkaar en onze problemen
opzij kunnen zetten.
Over het geheel genomen was het een zwaar
jaar. Ik kwam op een hoger niveau en kreeg
met het echte leven te maken. Ik heb veel examens moeten doen en ik moet nog een examen
doen dat gaat bepalen of ik met mijn Master
psychologie doorga of niet.
Ik ben geïnteresseerd in het programma van
het verzorgingshuis in mijn dorp. Ik heb daar
ongeveer 8 uur per week gewerkt. Deze ervaring heeft, een nieuw licht geworpen op mijn
omgaan met levensvraagstukken en mij ook
bij mijn studie geholpen. Ik heb er geleerd hoe
met anderen te communiceren, vooral met
diegenen met psychische problemen. Ik werkte
daar in principe in het weekend en de vakanties, maar soms ook op andere dagen. Ik leidde
het creatieve activiteiten programma, handvaardigheid, muziek, beeldhouwen en schrijven. Ik ondersteunde de kennisvermeerdering
en het aanleren van vaardigheden, zoals lezen,
lichaamsbeweging, spelletjes en lezingen over
gezondheidsbevordering.
Benadering als belangrijkste stap
Via de activiteiten waaraan zij deelnamen,
konden de ouderen zichzelf uitdrukken zoals
zij wilden en er plezier aan beleven. Ik heb veel
van hen geleerd. Ik weet nu dat het gedrag van
een persoon beïnvloed wordt door hoe hij/zij

tegen de wereld aankijkt.
Ik ben mij nu veel beter bewust van het belang,
de betekenis en de waarde daarvan. Het heeft
mij tot het inzicht gebracht dat de benadering
van de patiënt de belangrijkste stap in de therapie is. Via dit werk leid ik een meer uitgebalanceerd leven doordat ik probeer mijn leven beter
te organiseren.

in staat hen te helpen met andere problemen,
waar zij buiten school mee geconfronteerd
worden.
Ik wil ook zeggen dat Engels een van de moeilijkste vakken is voor Arabische studenten hier.
Ik ben blij dat ik hen daarbij kan helpen.

Als ik terugblik op het afgelopen jaar kan ik
mij niet voorstellen dat ik zoveel dingen heb
meegemaakt in mijn dagelijks leven, in het
verzorgingshuis en in mijn studie. Deze hoop
ik met succes af te ronden. Ik kijk naar mijzelf
en zie een andere persoon dan die van het vorig
jaar. Elk jaar word ik sterker en mijn wens om
anderen te helpen veranderen en bovendien
zelf een belangrijk lid van de gemeenschap te
worden, groeit ook steeds door…

Afge st ude e rd e n e e n fijne ba a n

Jullie hulp en die van mijn naaste vriend en
familie zorgt er voor dat ik het leven waardeer.
Ik voel mij er erg door gesteund en mijn wil
om volgend jaar mijn studie voort te zetten
en het vrijwilligerswerk te blijven doen neemt
daardoor toe.
***

Z o r g o m m i j n z i eke vader
Marlen, derdejaars student arbeidstherapie.
Allereerst wil ik graag iets vertellen over mijn
persoonlijk leven van het
afgelopen jaar. Mijn vader is ziek geworden.
Hij heeft longkanker. Het viel ons
erg zwaar dit feit
te moeten accepteren. De situatie
thuis was niet erg
gemakkelijk. Ik
moest harder werken
Ma
en
meer verantwoorrlen
delijkheid dragen, omdat
mijn vader niet werkte en behandeld werd. Het
was erg zwaar voor hem, ik zag wat die wrede
ziekte met hem deed. Daarom dacht ik erover
ander vrijwilligerswerk te gaan doen en bij
kinderen met kanker te gaan werken. Ik heb
wat getelefoneerd en navraag gedaan, maar dat
leverde niets op. Misschien probeer ik het later
nog eens. Voor het praktijkonderdeel van mijn
studie ben ik dit jaar in Haifa. Ik ben nu maar
een dag per week in Tel Aviv.
Engels is zo moeilijk
Ik geniet erg van mijn vrijwilligerswerk op de
Amerikaanse school in mijn dorp. Het is enorm
leuk om kinderen Engels te leren en te zien dat
zij er wat van opsteken. Ik ben steeds dichter
bij hen komen te staan. Daarom was ik ook

***

Moamena. Ik heb begin dit jaar mijn studie
geneeskunde afgerond. Het was een heel moeilijke en lange studieperiode, die ik succesvol
afgesloten heb.
In de afgelopen maanden ben ik in het Hadassa
Ziekenhuis aan mijn periode van coschappen begonnen. Dit is een periode van een jaar
waarin ik op verschillende afdelingen werk. Ik
heb al twee maanden gewerkt op de afdeling
interne geneeskunde, twee maanden op de
afdeling chirurgie en een maand op de afdeling
intensive care en anesthesiologie.
Je patiënten, je familie en je kinderen
Werken als arts is heel iets anders dan student
zijn. Je hebt een grote verantwoordelijkheid
en het leven van anderen kan in jouw handen
liggen. Je moet veel doen, zoals patiënten
onderzoeken, opdrachten en brieven schrijven.
Je komt tijd te kort. Bovendien, als je werkdag erop zit en je naar huis gaat, neem je al
je gedachten over je patiënten met je mee. Je
denkt na over hun ziektebeelden, behandelingswijzen: wat moet ik met ze doen en heb
ik het best mogelijk voor hen gedaan? Heel
vaak moet je eigenlijk de vakliteratuur lezen

Moamena (rechts) tijdens haar studie met Yossor, ook een
student uit het studiebeurzenproject.
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voor nieuwe medicijnen en ziektes. Als er dan
familie en kinderen thuis op je wachten, is
dat steeds moeilijker, omdat je ook met hen
rekening houdt en niet alleen met je patiënten
en het werk.
Ondanks alle problemen is het een heel fijne
baan. Dit is een baan die je het idee geeft:
eigenlijk zou iedereen moeten begrijpen dat
er is geen verschil tussen mensen. Ieder van
ons is gelijk. De arts probeert in zijn functie de
patiënt, ongeacht ras en godsdienst, de beste
behandeling te geven. Iedereen zou zo moeten
handelen.
Ik ben heel tevreden met mijn baan en ik hoop
dat iedereen dat over mij ook is.
***

H ard w erken voor ve ra nde ring
Rana was in 1998 klaar met haar studie. Zij begon als groepsleidster met peuters en kleuters
te werken. We hebben steeds contact met haar
gehouden, ook via haar zus, Nariman, de allereerste Palestijnse vrouw die de Stichting nog
vóór het studiebeurzenproject gesteund heeft.

Rana schrijft:
Ik ben laat met schrijven, maar ik had het druk
met het bezoek van mijn zus die na een aantal
jaren weer in Israël was. Ook de examens van
mijn kinderen vroegen mijn aandacht. Ik werk
nu als coach, in een organisatie om mensen
te begeleiden weer aan de slag te komen. Ik
heb plezier in mijn werk, maar helaas zit het
centrum in financiële moeilijkheden. De overheid heeft de subsidie gestopt, maar we houden
hoop dat het goed komt.
Ik heb een druk leven, twee kinderen die mijn
aandacht vragen, mijn baan en mijn familie. Ik
voel me moe, maar geniet ervan mijn kinderen
op te voeden, les te geven en te zien hoe zij het
goed doen op school.
Mijn man is arts, heeft het heel druk en studeert nog steeds. Ik ben heel trots op hem, ook
al zagen we hem weinig in de afgelopen periode. Als hij thuis was, studeerde hij. Inmiddels
is hij professor geworden.
Om succes te hebben in het leven en veranderingen te realiseren moet je hard werken. Dat
doen wij dan ook. Voor de toekomst vind ik het
belangrijk racisme te bestrijden en een helder
doel in je leven voor ogen te hebben. Bedankt,
Rana.
***

Rana, Juan, Cynthya en Read in Akko.
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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, 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 € 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
Bestuur: Willem Arts, Hanneke Heisterkamp van Wijk, Rens Kessener
en Els Schots.
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.

Steun vóór en ván de nieuwe generatie.

Els, Sineen, Rens, Marlen, Jeanne-Aouda en Hanneke tijdens een leuke ontmoeting in Amsterdam.
Zij denken energiek mee in de verdere opbouw van Sana Foundation.

Power to the new generation

