onze
studenten
wensen u
een goed
2017 !

Rasha cum laude afgestudeerd
Studenten doen verslag
Afraa, Noor, Soltana, Waed, Rasha en Abdallah
Sana Foundation op gang
Meer dan één miljoen euro voor studiebeurzen
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Vrienden van Nazareth

Noor student Musicologie

In juli was ik in Madrid samen met
andere studenten die geselecteerd
waren door onze faculteit. Wij hebben
daar twee concerten gegeven. Het was
geweldig, het publiek was enthousiast
over ons optreden. Ik was een van
de solozangers en ik heb het er goed
afgebracht: de recensies waren lovend.
Ook heb ik voor het eerst een flamenco voorstelling gezien, prachtig vond ik
het. Behalve studeren en werken zijn
we ook met vrienden uit geweest. Ik
kan jullie niet genoeg bedanken voor
de kans die jullie mij hebben gegeven
hier drie fantastische jaren door te
brengen.
Mijn punten stuur ik zodra ik de laatste
twee tentamens heb gedaan. Dan
stuur ik ook het officiële Hebreeuwse
bewijs en een vertaling daarvan en
hoop dat ik niets vergeten ben.
Prettig klimaat
Zoals bij elke volgende stap wordt het
werk moeilijker en interessanter. Ik ben
blij Musicologie te hebben gekozen op
de universiteit van Haifa.
We zijn met weinig studenten en
docenten op de faculteit muziek, dus
het is net een familie en er heerst een
warme en goede sfeer (ook tussen
Joodse en Arabische studenten). De
docenten zijn geweldig, besteden veel
aandacht aan de studenten en brengen
ons steeds verder. Als we problemen
hebben, proberen ze altijd een oplossing te vinden. Er is een spreekwoord
in het Arabisch dat zegt: “Ga daar
waar mensen zingen, slechte mensen
zingen niet”.
Op andere faculteiten is er wel discriminatie, maar we zijn, en ik ben, nu
sterk genoeg om daaraan het hoofd
te bieden. Mijn vrijwilligerswerk vind ik
nog steeds geweldig en ik houd van
de mensen daar, mijn andere familie.

Ik ben erg blij als ik zie dat ze het naar
hun zin hebben en het is fijn om te
zien hoe ze meedoen wanneer ik zing
en aoud speel.

voor me heb. Dank dat ik deze kans
gekregen heb.

Soltana lerarenopleiding Engels

Ik ben derdejaars op de lerarenopleiding en dit jaar is mijn tweede jaar in
het studiebeurzenproject. Als vrijwilliger
op de Alakháa Basisschool in Rahat
help ik de leerlingen met Engels. Ik
ga er drie keer per week voor drie uur
naar toe. Het is leuk om als vrijwilliger
te helpen met name als docent bij de
jongere kinderen. Mr. Ameer is mijn
begeleider, hij helpt mij altijd om mijn
zenuwen en stress te bedwingen, want
dit is de eerste keer dat ik les geef in
klassen met elk 30 leerlingen. Gelukkig
gaat me dit en ook het orde houden,
steeds beter af.

Waed studeert Management en
Gezondheidszorg

Ik heet Waed en ben vrijwilliger bij de
Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (een revalidatie kliniek) in Palestijns
Bethlehem. Als student Management
Gezondheidszorg, houd ik mij bezig
met beleidszaken en de wijze waarop
het ziekenhuis verschillende situaties
aanpakt. Ik doe vrijwilligerswerk op het
secretariaat van het hoofdkantoor waar
alle inkomende en uitgaande zaken
behandeld worden. Ik heb geleerd hoe
patiëntendossiers te organiseren, een
dossier voor een nieuwe patiënt te
openen, een afspraak van een patiënt
met dokters te plannen, te archiveren,
en hoe om te gaan met de wensen en
vragen van patiënten.
Ik leer veel van dit werk en ik krijg een
goed beeld van mijn toekomstige baan.
Ik ben blij en het doet me goed dat ik
patiënten kan helpen met hun vragen.
Nu kan ik verder met mijn studie in de
wetenschap dat ik een fijne toekomst

Waed aan het werk.

Rasha student Drama Therapie

Ik ben bijna klaar met mijn Master aan
het Tel Hai-College in Opper Galilee.
Het hele tweede jaar was een unieke
ervaring en daar komt nu een einde
aan: de laatste les aan de kinderen die
ik bijna een jaar lang in de klas had.
Ik had een activiteit gepland waarin zij
hun ervaringen met de lessen en mij
als docent evalueerden.
Ze vonden het een mooi en fijn experiment, waar ze veel van hadden geleerd. Het belangrijkste vonden ze dat
ze aan mij meer een vriendin of zus
hadden dan een docent. En als leerling
op hun school hadden zij vorderingen
gemaakt en snapten dingen beter.
Van mijn kant heb ik er ook van genoten, het was het beste wat ik ooit
heb meegemaakt. Ik heb kunnen zien
dat de aandachtspunten waar ik mij
op richtte, bij hen zijn verbeterd en
dat zij meer zelfvertrouwen hebben
gekregen, en nog belangrijker, dat zij
beter kunnen communiceren met de
mensen om hen heen. Ik ben erg blij
dat ik mede invloed heb gehad op
deze kinderen.
Zelf heb ik geleerd hoe met kinderen om te gaan en hoe met hen te
communiceren. Daarom heb ik hen
beloofd dat het volgend jaar nog beter
en leuker wordt.

Afraa student Optometrie,
1e jaar afgerond

Noor tijdens repetitie in Madrid.

Dit is op de eerste plaats een hele
bijzondere ervaring voor mij. Ik heb
de meest fantastische dingen meegemaakt in Jeruzalem. Ik heb zo veel
geleerd, ik ontmoette voor het eerst
mensen uit een andere cultuur, en het
was zo fijn om hen te leren kennen.
Toen ik net begon was het moeilijk omdat ik niets wist en ik met vreemden in
aanraking kwam. Ik was erg verlegen
en wist niet wat ik moest doen, maar

€ 1.014.269,- waren in september 2016 uitgegeven aan studiebeurzen sinds
1990. Daarvoor zijn 296 beurzen verleend aan Ola, Safaa, Marlen, Jeanne, Rozan
en al die andere Palestijnse studenten met even zovele mooie namen. Ze werken
intussen als verpleegkundige, arts, tandarts, docente Engels, accountant of advocaat.
Helemaal precies is het bedrag niet terug te rekenen naar een beurs van
€ 3.500,- per beurs zoals die nu per student per jaar wordt verstrekt. In de begin
jaren van het studiebeurzenproject zijn ook lagere studiebijdragen toegekend.

Meer dan één miljoen euro
voor studiebeurzen
Een mijlpaal is het en daar zijn we trots op. Maar het is een momentopname, we
kijken weer verder vooruit en rekenen op uw enthousiasme om ook dit jaar én in
2017 bij te dragen aan een studiebeurs voor Palestijnse studenten in Israël.

Overzicht van de uitgaven in euro’s tussen 1990 en 2016.

Doneer daarom nog vòòr
31 december 2016

en maak uw gift over op NL42 INGB 0001 4439 82. U kunt uw gift ook omzetten
in een periodieke schenking aan de Stichting Vrienden van Nazareth met een minimale looptijd van vijf jaar. Afhankelijk van uw inkomen is deze tot maximaal 52%
fiscaal aftrekbaar. Download op www.friends-nazareth.nl het daarvoor bestemde
formulier en stuur dit ingevuld naar:
Secretariaat Stichting Vrienden van Nazareth, Postbus 2256, 5001 CG Tilburg.

Abdallah student Software
Engineering

elke keer als ik naar college ging werd
het gemakkelijker en interessanter. Ik
vond het zelfs leuk om te gaan, echt
niet alleen vanwege de beurs.
Deze ervaring maakte mijn leven in
Jeruzalem veel waardevoller, en het
voelde ook of ik iets goeds deed.
Bovendien kreeg ik er een sterkere
persoonlijkheid door.
Vrijwilligerswerk
Meteen na afloop van mijn dag op het
college ga ik naar ‘The Domari Society’
in het centrum van Jeruzalem voor
mijn vrijwilligerswerk. Daar begeleid ik
kinderen met het maken van huiswerk
en help ze met het voorbereiden van
hun proefwerken. Daarnaast doen we
activiteiten met hen als schilderen, naar
muziekles gaan en het leren kennen

In het afgelopen half jaar werkte
Abdallah aan de bouw van de website
voor Sana Foundation. In overleg met
het bestuur van Sana gaat hij de site
vullen. Daarnaast werkte hij als vrijwilliger in een Syrische vluchtelingenkamp
in Griekenland.
Afraa corrigeert huiswerk.

van Jeruzalem. Ook leren we hen
Hebreeuws. Dat is best vermoeiend.
Maar als je iets leuk vindt, merk je de
moeheid niet.
Kortom, ik heb nieuwe vrienden gevonden, nieuwe dingen geleerd en heb
meer zelfvertrouwen gekregen daardoor. Wat wil je nog meer?

Abdallah als vrijwilliger in Griekenland.

Rasha
‘Ik probeer mijn patiënten
l o s t e m a ke n u i t d e
g e v a n g e n i s v a n h u n z i e ke
w e r ke l i j k h e i d . I k o n d e r z o e k
de culturele verschillen
tussen de psychiatrische
diagnoses van Arabische
en Joodse ar tsen, omdat er
v a a k v e r ke e r d e d i a g n o s e s
w o r d e n g e s t e l d o m d a t ze
nauwelijk s iets weten van
e l k a a r s a c h t e r g r o n d . D i t zo r g t
voor veel onnodig lijden
van hun patiënten. Over het
geheel genomen is er weinig
b e w u s t z i j n i n o n ze c u l t u u r
van psychische stoornissen.
Dat is enerzijds triest, maar
anderzijds motiveer t het mij
o m d i e m a n i e r v a n d e n ke n
te veranderen en om het
bewust zijn van de mensen te
v e r g r o t e n ’.

Cum laude afgestudeerd Rasha studeerde Psychologie en Criminologie. Zij behaalde onlangs cum laude haar Master
in Social Work aan de Universiteit van Haifa. Intussen werkt ze met veel plezier als klinisch onderzoekscoördinator.

Sana Foundation
Het bestuur van Sana Foundation
komt op gang. Sinds juli jl. is Lana, een
van de bestuursleden, aangesteld als
manager van de werkzaamheden voor
de periode van een half jaar. Zij wordt
daarbij ondersteund door het secretariaat van CEGAS (Committee for Educational Guidance for Arab Students)
in Haifa. Prioriteit voor Lana en het
bestuur is de financiële organisatie van
hun stichting, zoals contacten met de
bank en accountant en de organisatie
van de aflossingen van afgestudeerde
studenten.
De begeleiding van de studenten
die zij onder hun hoede hebben en
de ontwikkeling van een manier van
werven en selecteren van nieuwe
studenten, begint vorm te krijgen. Ook
het vinden van nieuwe financiering
van de toekomstige beurzen heeft hun
aandacht.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat het hen niet mee valt. Voor een
onervaren bestuur van jonge Palestijnse mensen is het niet eenvoudig
opereren in Israël. Wij, bestuur van de
Stichting, steunen hen op afstand zo
goed als mogelijk is en zijn in dat kader
van plan om in het voorjaar van 2017
hen te bezoeken tijdens een werkbezoek aan Israël.

Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth van links naar rechts: Hanneke, Els, Rens en Amin.
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