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De afgelopen 5 jaar zien we een teruggang in inkomsten. Dit
komt gedeeltelijk door instellingen en hun fondsen die ophouden te bestaan, maar ook omdat we de jongere generatie
onvoldoende bereiken en aanspreken.
We realiseren ons dat we andere wegen moeten gaan bewandelen. Het inzamelen van bijdragen aan projecten als het
onze, studiebeurzen voor Palestijnse studenten in Israël,
verloopt tegenwoordig anders.
Daarom staat 2013 in het teken van PR- en Communicatie.
Communicatie met onze studenten, vrienden, donateurs en
geïnteresseerden in het doel van de Stichting Vrienden van
Nazareth.
Het gebruik van sociale media kan daarbij helpen. De bouw
van een nieuwe website is noodzakelijk. De huidige website
bestaat bijna vijftien jaar en biedt onvoldoende mogelijkheden voor moderne communicatie. De vormgeving van onze
Contactbrief behoeft aanpassing. De laatste in deze vorm
ligt nu voor u, de nieuwe is in ontwikkeling. Daarom ook is
Contactbrief 52 dunner dan u gewend bent.
Het fotoproject, waarover u meer leest in deze Contactbrief,
is ook een onderdeel van deze vernieuwing en speelt bij de
vormgeving van de nieuwe website een belangrijke rol.
Onderwijs blijft een sleutel naar ontwikkeling en bewustwording en we willen graag doorgaan met ons werk.
In het najaar zien we onze Palestijnse studenten weer. Het
bestuur is van plan met een delegatie deel te nemen aan een
door de Sana Foundation georganiseerde conferentie in
Haifa. De kosten van deze reis betalen de bestuursleden zelf.
Het jonge stichtingsbestuur van Sana Foundation wil samen
met ‘oud’ studenten en huidige studenten van het studiebeurzenproject brainstormen over de toekomst van hun
stichting in Israël. Wij kijken er naar uit.
Leef mee met wat de studenten schrijven, zie een impressie van de Fakkeltocht in Tilburg en lees hoe de jury van
de Tilburgse Vredesprijs heeft besloten te stoppen met dit
initiatief.
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth
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Met een sleutel
sluit je een deur,
laat je een verleden achter
met die sleutel draag je een verleden mee
Met een sleutel
open je een deur
naar ontwikkeling en bewustwording
als Palestijnse vrouw in Israël

© Felicia Dekkers

28 Jaar Vrienden van Nazareth, even zoveel jaren kent u
onze Contactbrief.

Sleutelen aan de toekomst

Met zo’n sleutel
openen vrouwen zelf de deur
naar hun eigen toekomst

Keys to the future
Turning a key
you can close a door
and leave the past behind you
in that key you carry the past
Turning a key
you can open a door
to education and awareness
as a Palestinian woman in Israel
Turning such keys
women themselves can open the doors
to their own futures

Vertaling: Elly Baake

Nieuwe vormgeving

Foto voorzijde: kunstwerk uitgereikt bij de
Tilburgse Vredesprijs 2012.
Het is een foto van een detail uit ‘Verweven’, een wandtapijt
in de Nieuwe Kerk van Middelburg, gemaakt door Janpeter
Muilwijk. Het thema bij dit wandkleed is ‘ Verbindingen,
verbintenissen, hoe dingen met elkaar verweven raken’.
Gezocht is daarbij 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.
Dit kunstwerk is voor de Stichting verbindend gaan werken
bij onze activiteiten van 2012 en 2013. Voeten in de aarde, zo
verschillend, toch dicht bij elkaar, een fundament om goed
te kunnen staan en samen verder op weg te gaan.
Deze foto is gemaakt door Gerdien Wolthaus Paauw, professioneel fotograaf in Tilburg. Het bestuur is een samenwerking met haar aangegaan voor een bijzonder fotoproject. U
leest hierover meer in deze Contactbrief.
Kijk ook op www.paauw.nu .

Toekomst voor jonge Palestijnse vrouwen
Fotoproject
Onderwijs is een sleutel naar ontwikkeling en bewustwording. Dat is de overtuiging van Stichting
Vrienden van Nazareth uit Tilburg. Sinds 1985 verstrekt de Stichting daarom studiebeurzen aan
overwegend vrouwelijke Palestijnse studenten in Israël.

Gerdien Wolthaus Paauw gaat in opdracht van
het bestuur van de Stichting Vrienden van
Nazareth tweeluiken maken van een aantal
Palestijnse studenten in Israël.
Dit fotoproject is onderdeel van ons nieuwe PRcommunicatie beleid. Het bestuur wil een veel
groter bereik gaan realiseren.
Wij zien de afgelopen vijf jaar een teruggang in
de inkomsten en realiseren ons dat wij de huidige jongere generatie onvoldoende bereiken.

zien wat een studiebeurs voor een Palestijnse
student in Israël betekent.

De Stichting wil anders dan voorheen vrienden, donateurs en betrokkenen in Nederland
en daar buiten, middels die tweeluiken laten

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar:
E.: friends.nazareth.tilburg@planet.nl
W.: www.friends-nazareth.nl

De giften voor studiebeurzen willen wij hier
niet voor gebruiken. Er zijn wel extra kosten
verbonden aan dit fotoproject.
In het najaar, als de nieuwe website de lucht
in gaat en de foto’s klaar zijn, betrekken wij u
en uw netwerk graag bij het vervolg van ons
nieuwe beleid.

Links:
Sleutels op de
Bedoeïenenmarkt Beer
Sheva.
Rechts:
Mi’ar, een vernietigd
Palestijns dorp
Onder:
Zo zag u Gerdien
Wolthaus Paauw in
actie bij de Tilburgse
Vredesprijs

2014
2014
2014
VRIENDENBIJEENKOMST

Voorjaar 2014 organiseert de Stichting
opnieuw een Vriendenbijeenkomst.
Wij praten u dan graag bij over onze
contacten met de studenten, de conferentie van Sana Foundation, ons nieuwe
PR- en communicatiebeleid en over de
ontwikkelingen rond fondsenwerving.
Tot ziens in Tilburg.
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Studiebeurzenproject
Wij ontvingen in het eerste kwartaal van 2013 weer de evaluaties van de studenten. Zoals u
inmiddels weet, schrijven zij een persoonlijke impressie over hun ervaringen. Steeds weer
blijkt hoe hun studie, maar zeker ook het vrijwilligerswerk, hen een zee van ervaringen geeft.
Positieve, maar soms ook moeilijke, spannende of energievragende.

De vijf studenten die via Sana Foundation
hun beurs krijgen, zijn in Contactbrief 51
uitgebreid aan het woord geweest. Daarom nu
meer ruimte voor de andere studenten. Op dit
moment, voorjaar 2013, steunen wij twaalf
studenten, vijf via Sana Foundation en zeven
via onze andere contactpersonen in Israël.
Misan

Ik voel dat ik hier thuis hoor
Misan. Ik ben erg blij dat ik in het verzorgingshuis Dabburiya van mijn woonplaats werk,
omdat dat goed is voor mijn studie en mijn
levenservaring.
Ik ben nu 3e jaars student psychologie en
pedagogie aan de Hebrew University of Jerusalem. Ervaring en kennis zorgen ervoor dat ik
een onafhankelijker en waardevoller leven kan
leiden.
Ik doe negen uur per week vrijwilligerswerk in
het verzorgingshuis als activiteitenbegeleidster.
Naast alle goeds levert het werken ook problemen op: het is soms moeilijk om studie en
werk te combineren, met name in de tentamenperiode. Desondanks wil ik het niet missen, ik leer er zoveel op emotioneel vlak en ik
voel dat ik hier thuishoor.
***

Sineen

F ru stratie en booshe id t e lijf
gaan
Sineen is tweedejaars student business management en musicologie.
Het voelt echt goed om als vrijwilliger te
werken bij de Musici zonder Grenzen, vooral in
het SOS kinderdorp. De kinderen lijden onder
de politieke situatie hier en komen bovendien
uit achterstandsgezinnen. Er is geen betere
manier om frustratie en boosheid te lijf te gaan
dan met muziek.
Mijn aanwezigheid betekende een hoop voor de
meisjes, vertelde de directeur. Zij vertelde dat
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de meisjes ontdooiden en beter meededen, en
daar was ik erg blij mee.
Wat betreft mijn studie: de colleges zijn dit jaar
interessanter, ik moet wel veel studeren en opdrachten maken, maar het ging allemaal goed.
Ik ben zo blij met jullie beurs, die zorgt ervoor
dat ik geen baan hoef te hebben: daar heb ik
ook echt geen tijd voor nu.
***

Ev e n v rij v a n a lle st re ss
Khuloud is eerstejaars student fysiotherapie. Ze
schrijft: Ik geef als vrijwilliger in het weekend
bijles wiskunde. Hoewel dat moeilijker is dan
ik dacht, voelt het alsof ik dan even vrij ben van
alle stress. Ik help de leerlingen met hun huiswerk en bereid hen voor op het examen. Het is
vooral motiverend om zwakkere leerlingen te
helpen, het is fijn te zien dat ze vooruitgaan.
Ik ontmoet via dit werk ook nieuwe mensen,
en wil met name de directeur van de school
noemen, hij moedigt mij aan en ondersteunt
mij enorm.
De afgelopen periode was niet gemakkelijk,
met de tentamens kwam ook de stress. Ik ben
twee jaar na mijn middelbare school met deze
studie begonnen en de tentamens zijn niet
gemakkelijk. Maar ik denk dat het mij wel gaat
lukken, zeker met jullie steun. Hartelijk dank
daarvoor.
***

Ge m e ngde ge v oe le ns
Fedaa. Van mijn laatste jaar accountancy, was
vooral het laatste semester er een van gemengde gevoelens: ik ben ongelofelijk blij dat
ik een geweldig hoofdstuk van mijn leven kan
afsluiten, tegelijk voel ik mij triest en bang.
Triest omdat ik al die eerdere momenten nooit
meer kan beleven, bang om de wending die
mijn leven zal nemen, met andere ervaringen
en elementen die mij gaan bepalen.

Ik wou dat ik die vier jaar universiteit opnieuw
kon doen: ik zou een sterkere wil hebben
getoond, meer zelfvertrouwen en meer vastberadenheid.
In mijn vrijwilligerswerk heb ik
mijn nieuwe leven al gedeeltelijk
ervaren met de verantwoordelijkheden die daarbij horen: ik beheer de
dossiers van klanten, hun inkomen,
uitgaven en schikkingen met de
bank.
Fedaa

Nu ga ik accountancy en belastingen bestuderen. Ik ben blij met wat ik bereikt heb, maar
dit is geen eindpunt: ik wil blijven leren en
studeren en meer kwalificaties halen. Er is nog
een hoop te bereiken in het leven.
***

K rach t halen u it ee n la c h
Halima. Derdejaars student verpleegwetenschappen. Ze loopt stage in the Children’s
Cancer Society Basmat Amal. Een experiment
waarmee zij zowel goede als minder goede
ervaringen heeft gehad.

Halima

Werken met kinderen met kanker is vooral
psychisch zwaar, schrijft Halima. Het is niet
makkelijk kinderen te zien lijden. Ik probeer
hen dan ook altijd op te vrolijken en aan te
moedigen. Ik probeer niet verdrietig te zijn,
en met een lach op mijn gezicht te werken. Ik
weet dat de zieke kinderen kracht halen uit de
lach van mensen om hen heen.
Deze kinderen die hoop en moed geven die zij
nodig hebben, ondersteunt hen in het genezingsproces.
Zo bezocht Halima met andere vrijwilligers
van het Basmat Amal Society, verschillende
ziekenhuizen in het hele land. Met een entertainment programma zoals spelen,
workshops, muziek, dans, voor
verjaardagen en voor de ‘wens van
de dag’ activiteiten, komen ze bij de
kinderen. Halima is blij dat ze deel
kan uitmaken van deze club. Ik kan
veel voor deze kinderen betekenen
en wil nog langer doorgaan om dit
nobel initiatief te ondersteunen.

Vrijwilligers van
het Basmat Amal
society

***
Marlen heeft in maart 2013 alle colleges van
haar studie bezigheidstherapie afgerond. Nu
nog het belangrijke afsluitende examen in juli

2013 om haar diploma te behalen. Een zware
periode van zelfstudie, discipline en dus doorzetten.
***

Sc ha a m t e ov e rwonne n
Asmaa is bezig in haar laatste jaar onderwijskunde en Arabisch. Zij schrijft: In ons vrijwilligersproject organiseerden we het volgende:
als eerste een kennismakingsbijeenkomst:
de kinderen schilderden een zelfportret en
vertelden hier iets bij. In de daaropvolgende
bijeenkomsten ging het steeds over een ander
onderwerp zoals discriminatie, vriendschap en
de betekenis van de Ramadan. Soms werd er
een verhaal gelezen om de woordenschat van
de kinderen uit te breiden. Hun taalvaardigheid
is door dit project merkbaar vergroot.
Mijn studie heb ik bijna afgesloten. Binnenkort
ga ik als docent werken. Ik vind dat ik een hele
prestatie heb geleverd, als meisje uit een gezin
van 11 kinderen, woonachtig in een door de
Israëlische overheid niet-erkend dorp. Als kind
schaamde ik mij daarvoor, nu ben ik sterker
geworden en kan ik de culturele en politieke
omstandigheden, die voor mij als Palestijnse
nadelig zijn, beter aan.
De beurs die de Stichting Vrienden van Nazareth verleende, was daarbij een grote steun,
niet alleen financieel. Ik heb daardoor de kans
gekregen om in contact te komen met de kinderen in het project. Via dat vrijwilligerswerk
ben ik meer betrokken geraakt met de gemeenschap waartoe ik behoor. Het meest bevredigende was de positieve feedback van kinderen,
ouders en leerkrachten.
Het was een druk en vermoeiend jaar, waarin ik
veel geleerd heb, ook over mijzelf als persoon.
Ik dank jullie, mijn familie, mijn man en dochter die mij deze kans gegeven hebben.
***

Prom ot or v oor e e n a c a dem is c he
ople iding
Mona. Tweedejaars accountancy. Mona bekent
eerlijk dat ze nooit gedacht had dat het vrijwilligerswerk zo effectief en ondersteunend zou
zijn. Nooit eerder was ze vrijwilliger. Nu begeleidt ze leerlingen op een middelbare school.
Omdat ze zelf nog maar een paar jaar van deze
school af is, staat ze dicht bij de leerlingen. Ze
herkent hun twijfels en ze kan hen informeren
3

over het studeren op een universiteit. Er zijn
maar weinig programma’s voor deze jongeren
om hen in een studiekeus te begeleiden. En ja,
mijn vrijwilligerswerk is zo meteen ook een
promotor voor het belang van een academische
opleiding.
Daarnaast leert ze veel. Iedere dag groeit haar
zelfvertrouwen, ervaart ze het belang van
teamwork en is duidelijk dat het omgaan met
teenagers bijzonder is. Ze volgde een speciale
cursus voordat ze als vrijwilliger mocht starten. Het begeleiden van jongeren, een begeleider voor hen zijn, was een belangrijk opleidingsthema. Dit is nu een goed fundament om
het vrijwilligerswerk effectief en met plezier te
kunnen doen.
Mona realiseert zich dat al deze ervaringen
prima zijn om een goed accountant te worden.
Dank aan iedereen die deze beurs voor haar
mogelijk gemaakt heeft.

Cre a t iv it e it ont wikke le n
Doaa studeert geschiedenis en kunst aan de
Ben Gurion universiteit van Beer Sheva. Op
vrijdag en zaterdag geeft ze les aan jonge
kinderen die extra steun nodig hebben. Daarnaast is ze vrijwilliger bij ‘The Spring of Peace
Organization’. Allerlei activiteiten organiseert
ze voor kinderen van drie tot zes jaar. Juist de
aandacht, tijd en ruimte voor deze creatieve
activiteiten is bijzonder en waardevol voor
de Bedoeïenen kinderen. Doaa heeft veel van
haar vrijwilligerswerk geleerd. Ze zet goede
dagprogramma’s op en het lesgeven gaat haar
beter af. Dit heeft haar ook meer zelfvertrouwen gegeven. Om een indruk te geven van haar
activiteiten stuurt Doaa diverse foto’s van de
kinderen die aan het werk zijn.

***

Duizend Fakkels voor Vrede
Voor de Stichting had de uitreiking van de Tilburgse Vredesprijs aan Els Schots nog een bijzonder
staartje. De organisatie ‘Fakkels voor Vrede” heeft nl. de opbrengst van de Fakkeloptocht 2012 bestemd voor het studiebeurzenproject van onze Stichting.
‘Fakkels voor Vrede’ is een fakkeloptocht die
jaarlijks op 24 december georganiseerd wordt
in Tilburg. Met het lopen van deze tocht maakt
men een statement vóór tolerantie en vrede en
tégen discriminatie en zinloos geweld. Iedereen
is uitgenodigd om op zijn of haar eigen manier
invulling te geven aan de gedachten achter
‘Fakkels voor Vrede’.
Het blijft een indrukwekkend gezicht als al die
mensen, oud en jong, van diverse nationaliteiten, met brandende fakkels vertrekken op het
Stadhuisplein om door de Tilburgse straten
te lopen. Van begin tot eind is het gevoel van
saamhorigheid op alle fronten aanwezig.
De Stichting was in de gelegenheid haar werk
onder de aandacht van de deelnemers te bren-
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gen. Verheugd zijn we met de opbrengst van
€ 2.000,- die we ontvangen hebben. Stimulerend was te zien hoe de jongeren van ‘Fakkels
voor Vrede’ en alle vrijwilligers zich inzetten
om deze tocht tot een succes te maken.
Kerstavond 2012 is zo een bijzondere avond geweest voor de Stichting. We plukken er in 2013
de vruchten van voor het studiebeurzenproject.

ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

Vertaling: Mohamed Saadouni.

ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎح ﻧﻘﻔﻞ اﻟﺒﺎب,
وﻧﺪع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺧﻠﻔﻨﺎ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻧﺤﻤﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎح ﻧﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎح ذاﺗﻪ
ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻨﻔﺴﻬﻦ اﻟﺒﺎب
ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻦ.

Einde van een mooi
Tilburgs initiatief
Op 24 juni is de jury van de Tilburgse Vredesprijs voor de
laatste keer bij elkaar geweest. Els Schots, onze secretaris
was er bij aanwezig, want normaal gesproken maakt degene
die de prijs het afgelopen jaar kreeg, deel uit van de jury van
het jaar daarop.
De jury zag zich, jammer genoeg, na 24 jaar genoodzaakt te
stoppen met de uitreiking van deze jaarlijkse stimuleringsprijs.
“Het huidige mondiale beleid van de gemeente Tilburg biedt
onvoldoende basis om deze prijs ‘in de lucht‘ te houden”,
aldus de juryleden in hun laatste persbericht.
Wij begrijpen dit besluit, maar betreuren wel dat het zo ver
is moeten komen. In 2012 hebben wij zelf ervaren wat een
enthousiasmerend en stimulerend effect zo’n prijs heeft.
Zo zijn onze inspanningen om het fotoproject onderdeel te
maken van de vernieuwde opzet van het PR- communicatiebeleid, een direct gevolg hiervan.

COLOFON / COLOPHON
1985-2013: 28 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:
NL42INGB000 14.43.982 of NL23ABNA052.36.12.354. 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

Juryleden Tilburgse Vredesprijs 2012:
Snjezana Matijevic, Joke Baeten, Jordy Sweep en (helemaal rechts)
Dennis Hendrickx. Saska Peeters, projectleider COS, was verantwoordelijk voor de organisatie.

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.
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