Jaarverslag 2015
TEN GELEIDE
2015 ligt achter ons en met dit 20e jaarverslag blikken wij terug.
Het is een bijzonder jaar geweest. De Stichting bestaat nu dertig
jaar en heeft dat met trots gevierd. Het is ook het jaar waarin we
tot ons verdriet afscheid hebben moeten nemen van Willem Arts,
onze voorzitter.
Traditiegetrouw legt het bestuur in het jaarverslag verantwoording
af over de besteding van de binnengekomen giften en donaties in
het afgelopen jaar en informeert u over de ‘cijfers’, het studiebeurzenproject en over haar plannen voor 2016.
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Doelstelling
De Stichting biedt perspectief aan Palestijnse
jongeren met name door studiebeurzen. Zij
vraagt aandacht en steun voor de Palestijnse
minderheid van ± 20% van de burgers van Israël in dienst van vrede en verzoening tussen
Israël en het Palestijnse volk.

De contacten met en het meedenken over de mogelijkheden voor en
van Sana Foundation hebben het afgelopen jaar prioriteit gehad.
Behalve de uitgave van FRIENDS, een contactbrief voor Vrienden,
is de website het medium voor informatie over de Stichting. Verheugend is te merken dat studenten steun ervaren bij het lezen van
de ervaringen van de andere studenten via onze Engelse site.

Twee activiteiten staan centraal
- Fondswerving t.b.v. het Studiebeurzenproject voor academische vorming van
Palestijnse jongeren, in samenwerking met
Sana Foundation.
- Publiciteit over ‘het ándere Israël’ via de
contactbrief FRIENDS.

Het zijn roerige tijden in de wereld. De grote vluchtelingenstromen
vragen onze aandacht en inzet. Het terrein van de charitas verandert. Ingezet wordt op kortlopende projecten en het intensieve gebruik van sociale media doen een beroep op medeleven en doneren.

Bestuur van de Stichting
Willem Arts, voorzitter, tot 07-08-2015,
Amin Ghazal, voorzitter per 01-01-2016,
Hanneke Heisterkamp, PR- Communicatie;
Rens Kessener, penningmeester;
Els Schots, secretaris;
Wil Verheggen, oud bestuurslid en adviseur;
Siny Bootsma, erevoorzitter.

Het bestuur is zich hier zeker van bewust en gaat verder op haar
gekozen beleidslijn, intensieve samenwerking met Sana Foundation
in Israël. In de reacties van de studenten lezen wij hoe waardevol
onze steun voor hen is. Dat geeft energie en vertrouwen.
Het Studiebeurzenproject is een initiatief van de Stichting dat zich sinds
1989 richt op de academische vorming van Palestijnse jongeren in
Israël. Met een studiebeurs kunnen vooral vrouwelijke Palestijnse
studenten studeren aan de universiteiten van Haifa, Tel Aviv, Jerusalem
en Beer Sheva.
Palestijnse jongeren kunnen in hun eigen land zeer moeilijk aanspraak
maken op een studiebeurs. Wij steunen vooral meisjes omdat het voor
hen nog moeilijker is. Bovendien hebben jongens voorrang op meisjes in
de Palestijnse cultuur.
Lees meer op www.friends-nazareth.nl

Wij danken u, ook namens hen voor uw financiële steun en extra
giften. Het geeft hen en ons als bestuur van de Stichting Vrienden
van Nazareth energie om vol te houden op de ingeslagen weg.
In 2016 vertrouwen wij op uw erkenning van het belang van ons
Studiebeurzenproject voor jonge Palestijnse vrouwen in Israël.

Adres van de Stichting
P.O. Box 2256
5001 CG Tilburg
E.: info@friends-nazareth.nl
W.: www.friends-nazareth.nl
FRIENDS, de contactbrief, verschijnt tweemaal per jaar en wordt, al of niet digitaal, toegezonden aan wie de Stichting financieel
steunt. Kosten € 10,- per jaar.
SSN: 2452-1183
Financiële bijdragen zijn over te
maken op rekeningnummer:
 NL42 INGB 0001 4439 82
 NL23 ABNA 0523 6123 54
ten name van Stichting Vrienden van
Nazareth, Tilburg.
* ANBI fiscaal nummer: 816038375
giften zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel Tilburg
Nummer: 41096728.

INKOMSTEN in euro’s
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Representatie/Vriendenbijeenkomst
Bijkomende kosten studiebeurzen
Bankkosten

Bezoek Israel
Winst of verlies
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€
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BALANS per 31 december
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€ 129.278
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Geldmiddelen
Totaal
Passiva
Kortlopende schulden
Toegezegde studiebeurzen
Toegezegde beurzen via Sana
Foundation
Professionalisering Sana Found.
Gereserveerd voor nog niet
toegezegde studiebeurzen
Werkkapitaal
Totaal

Toelichting bij de cijfers
Weer ruim € 2.000,= meer giften van vrienden vergeleken met vorig jaar. Het doet ons goed te merken dat het
thema studiebeurzen voor Israëlische Palestijnen zoveel
steun blijft houden. Ook de fondsen hebben guller gegeven. Dat is een opsteker.
Zoals vorig jaar al aangekondigd is het aantal beurzen
enigszins afgenomen omdat enkele studenten in 2015
afstudeerden. Daarom zijn de uitgaven aan studiebeurzen gedaald, in 2016 zal dat weer op niveau zijn van
voorgaande jaren.
De activiteiten van Sana Foundation zijn in het afgelopen jaar nog niet op volle kracht gekomen. Met de steun
van Jafar Farah vertrouwt het bestuur op verdere professionalisering van van Sana Foundation.
Ons beleid blijft er op gericht Sana Foundation een
steeds grotere rol te laten spelen bij het selecteren en
begeleiden van studenten en bij de financiële afhandeling ervan. Ook stimuleren wij dat er in Israël zelf fondsenwerving wordt opgezet. Dat vergt het nodige geduld
en zorgvuldigheid.
Net als voorgaande jaren krijgen de vrijwilligers werkzaam voor de Stichting, een vergoeding voor hun werk.
Zij doneren die vervolgens weer als gift aan de Stichting
Vrienden van Nazareth.
We kregen dit jaar een gift van € 2.000,- specifiek voor
de professionalisering van Sana Foundation. Deze gift is
ondergebracht bij de kortlopende schulden. De belofte
dat de Stichting dit bedrag zal verdubbelen is bij de
toezeggingen onder gebracht.
In de grafieken zijn de Vrijwilligersvergoedingen en
donaties vrijwilligers niet opgenomen. Ze vallen tegen
elkaar weg, maar geven mogelijk een vertekend beeld.
De bankkosten en bankkosten overboeken studiebeurzen zijn in de grafieken samengenomen.
Sana Foundation is onze partner organisatie in Israël.
Doel van Sana Foundation is ook het verstrekken van
studiebeurzen aan Palestijnse studenten.
Financiering hiervan vindt ondermeer plaats met de
terugbetaling in Israël door de afgestudeerde studenten
van 25% van de ontvangen beurs, die ze als lening kregen.

VAN HET BESTUUR
1985 – 2015
Dertig jaar Stichting met een missie. ‘Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om als
hoogopgeleide vrouw een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn van Israëlische leeftijdgenoten.’
Als bestuur zijn we daar druk mee. Het onderhoud van de contacten met de studenten via e-mail en skype
en het actueel houden van de halfjaarlijkse evaluaties en contracten, vergen precisie en tijd.
Het is altijd weer spannend of de halfjaarlijkse uitbetalingen van de beurzen goed aankomen. De banken in
Israël vergen een speciale behandeling.
Vijf keer is het bestuur dit jaar in vergadering bij
elkaar geweest, een jubileumjaar.
Op zaterdag 31 oktober is met 35 Vrienden van de
Stichting het zesde lustrum gevierd. Toekomst en
continuïteit van de studiebeurzen is het thema van die
middag. Op de website www.friends-nazareth.nl is het
verslag van de discussie te lezen. Uit de cijfers en de
toelichting daarop blijkt de (langzame) achteruitgang
van de inkomsten.
Reden o.a. voor het bestuur te werken aan intensivering van de samenwerking met Sana Foundation, haar
partnerorganisatie in Israël en een geleidelijke overgang van werkzaamheden en fondswerving te realiseren. Verheugend is het contact dat het bestuur heeft met het Mossawa Center in Haïfa, een in 1997 opgerichte NGO. Jafar Farah, de directeur en een van de contactpersonen van de Stichting, heeft tijdens een
bezoek aan Europa, de gelegenheid genomen om met ons van gedachten te wisselen.
Veerkracht
Indrukwekkend is de manier waarop studenten in het afgelopen jaar hun leven en
hun studie weer hebben voortgezet, veerkrachtige vrouwen zijn het.
Eind 2014 openden de universiteiten hun deuren na zes maanden oorlog. De
ontwrichting van het maatschappelijke en universitaire leven veroorzaakte achterstand in studie. Maar vóór dat het eerste halve studiejaar in 2015 voorbij is,
schrijven Ala’a, Soltana, Sineen, Amina en anderen ons al weer enthousiast over
hun ervaringen in vrijwilligerswerk, hun studie, buitenlandse stage en ontwikkelingen in hun privé leven. Wij zijn hen daar als bestuur erg dankbaar voor. U las
het in FRIENDS van juni en december en kunt zo goed begrijpen waaraan uw
gift wordt besteed.
ISSN Centrum Nederland registreert FRIENDS
De Koninklijke Bibliotheek heeft in 2015 laten weten dat het ISSN Centrum Nederland, FRIENDS van een
ISSN nummer heeft voorzien. Daarmee is FRIENDS als waardevolle publicatie opgenomen in het Depot
der Nederlandse publicaties en zal blijvend deel uit maken van het collectieve erfgoed van Nederland.
Overlijden van onze voorzitter
Op 7 augustus 2015 hebben wij afscheid moeten nemen van Willem Arts, voorzitter van
de Stichting Vrienden van Nazareth.
Zijn overlijden legt een schaduw over dit jaar. Hij was een hele goede voorzitter voor de
Stichting. Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn inspanningen.
Willem was zes jaar voorzitter.
2016: een nieuw jaar
In december van dit jaar heeft de heer Amin Ghazal besloten om, op onze uitnodiging, toe te treden tot het
bestuur. Amin is vanaf de beginjaren een betrokken Vriend van de Stichting en weet daardoor al veel over
de werkwijze van het bestuur.
Wij kijken uit naar de samenwerking met Amin met ingang van 1 januari 2016. We willen er een bijzonder
jaar van gaan maken. Met uw steun en giften gaat dat lukken, dat vertrouwen hebben wij.
Uiteraard ook met steun van onze de studenten, zij lieten ons dat weten via e-mail en skype!

STUDIEBEURZEN PROJECT
Op 1 januari 2015 ontvangen 9 studenten een beurs via het studiebeurzenproject van de Stichting. Het betreft de studierichtingen Geneeskunde, Accountancy, Fysiotherapie, Software Engeneering, Tandheelkunde, Musicologie, Psychologie/Filosofie en twee studenten voor Arabisch/Engels.
Drie studenten sluiten in september hun colleges af en hebben daarna de afrondende periode met examens
en praktijktoetsen. In september 2015 zijn twee nieuwe studenten in het studiebeurzenproject opgenomen,
een voor Optometrie en de ander voor MA Drama en Therapie.
In het dertig jarig bestaan van de Stichting en 25 jaar studiebeurzeproject zijn 282 beurzen toegekend aan
studenten. In de begin jaren was dit vaak maar voor voor één of twee jaar. Daarna zijn studenten in het
studiebeurzenproject opgenomen voor de duur van hun studie, mits zij aan onze voorwaarden voldoen én
wij garant kunnen staan voor de studiebeurs voor de hele studieperiode.

Indrukwekkend zijn iedere keer weer de e-mails van studenten. Hun veerkracht is enorm en hun impressies
geven ons steeds weer energie om verder te werken.

Ala ‘a: “Je begrijpt pas
dat je de juiste studie
hebt gekozen wanneer
je de opgedane kennis
gaat toepassen in de
praktijk”.

Soltana: nieuw foefje
om succes te hebben in
het leven: leren plannen
en prioriteiten stellen.

Tot slot:
“Alle Vrienden, bedankt
voor de kans die we
gekregen hebben!”

Trees (contactpersoon):
“Zo inspirerend wat Afraa
me vertelt over die eerste
studieweken vol emoties,
van geluk tot angst,
onzekerheid en verbazing.
Van haar dorp naar de
grote stad: er gaat een
wereld voor haar open.”

Amina: “Ik ben aangekomen bij het
meest interessante deel van mijn
studie: Ik ben nu dokter!”
Werken als vrijwilliger met vluchtelingen
in Wenen was het beste dat ik ooit in
mijn leven gedaan heb. Ik kon vertalen,
want Arabisch is mijn moedertaal. Het
was emotioneel zwaar, het lukte me om
niet te huilen. Mijn hart brak als ik weer
een nieuw verhaal hoorde.

Sineen: “Don’t limit
your challanges,
challange your limits.”

Tilburg, 6 februari 2016,
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth

