Jaarverslag 2016
BRUGGEN BOUWEN
Dat is wat de Stichting Vrienden van Nazareth sinds 1985, voor
ogen heeft. Ook dit jaar, in 2016, voor de eenendertigste keer met
het verlenen van studiebeurzen aan Palestijnse jongeren, bijna
altijd meisjes. Zij zijn het die met hun opleiding, naar onze
overtuiging in staat zijn bruggen te bouwen in Israël tussen de
Palestijnse en Joodse inwoners van Israël.
Ook als bestuur hebben wij dit jaar opnieuw geïnvesteerd in het
bouwen van de brug tussen onze Stichting hier en de SANA
Foundation in Israël. In dit jaarverslag leggen wij, zoals u als
donateur gewend bent, verantwoording af over onze activiteiten
en financiën in 2016.
Wij wensen U plezier in het lezen hierover en danken u voor uw
steun en uw vertrouwen in het afgelopen jaar.
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Rasha behaalde in 2016 haar Master in Social Work cum laude aan de
Universiteit van Haifa. Zij schreef in 2013 een quote bij dit tweeluik
van haar zelf. “Ik probeer mijn patiënten los te maken uit de
gevangenis van hun zieke werkelijkheid. Ik onderzoek de culturele
verschillen tussen de psychiatrische diagnoses van Arabische en
Joodse artsen, omdat er vaak verkeerde diagnoses worden gesteld
omdat ze nauwelijks iets weten van elkaars achtergrond. Dit zorgt voor
veel onnodig lijden van hun patiënten. Over het geheel genomen is er
weinig bewustzijn in onze cultuur van psychische stoornissen. Dat is
enerzijds triest, maar anderzijds motiveert het mij om die manier van
denken te veranderen en om het bewustzijn van de mensen te
vergroten”.
Foto tweeluik: Gerdien Wolthaus Paauw 2013

FRIENDS, de contactbrief, verschijnt
tweemaal per jaar en wordt, al of niet digitaal,
toegezonden aan wie de Stichting financieel
steunt. Kosten € 10,- per jaar.
ISSN: 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
Nummer: 41096728
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Giften Vrienden

2015
4.610

2016
3.833

Giften Gegarandeerden

10.535

9.845

Giften Fondsen
Donaties vrijwilligers

15.052
5.300

23.137

Rente

5.300
689

1.239
€

Totaal
UITGAVEN
Studiebeurzen
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Wat doen we met uw Euro?
Een positief resultaat in 2016 dankzij onze
trouwe gegarandeerde Vrienden waarvan wij
meer ontvingen dan zij toegezegd hadden. Ook
de Fondsen hebben hier een grote bijdrage aan
geleverd.
De uitgaven voor studiebeurzen bereikten een
mijlpaal: in oktober 2016 gaven wij de miljoenste euro uit. Wij hebben nu € 1.014.519,- precies
uitgegeven.
Ons beleid is gericht op een steeeds grotere rol
voor SANA Foundation bij de selectie en de
begeleiding van studenten, de financiële afhandeling ervan en de opzet van fondswerving in
Israël. Dit vraagt nog het nodige geduld en
zorgvuldigheid.
Zoals in voorgaande jaren hebben we in 2016
veel geïnvesteerd in SANA Foundation. In 2015
ontvingen wij een geoormerkte donatie van een
Fonds, specifiek bedoeld om de professionalisering van SANA vorm te geven. (in het fin.
overzicht 2015 ondergebracht bij de kortlopende
schulden). Onze toezegging dit bedrag in 2016
te verdubbelen hebben we gerealiseerd.
Voor verichtte werkzaamheden voor de
Stichting ontvangen de vrijwilligers een
vergoeding. Zij doneren die vervolgens weer als
gift aan de Stichting Vrienden van Nazareth.
Het bestuur streeft er naar de kosten voor
secretariaat, bestuur, representatie en internet
laag te houden en de inkomsten zo veel mogelijk
te besteden aan de studiebeurzen en publiciteit.
We zijn tevreden dat ook in 2016 deze kosten
onder 1,5% van de uitgaven zijn gebleven.
Vrijwilligersvergoedingen en donaties van
vrijwilligers vallen tegen elkaar weg en zijn, om
verwarring te voorkomen, niet zichtbaar in de
grafiek. De bankkosten en bankkosten voor het
overboeken van de studiebeurzen, zijn in de
grafiek samengenomen.

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
Nieuwe voorzitter
Zes keer vergaderde het bestuur in 2016, nu onder voorzitterschap van Amin Ghazal, die op 1 januari
aantrad. Onder zijn leiding investeerden wij veel tijd aan de communicatie via e-mail en skype, met de
studenten, met onze contactpersonen in Israël, met het bestuur van SANA Foundation en via website en
onze contactbrief met onze Vrienden.

Bruggen bouwen
Iedere keer weer merken wij dat de motivatie, ook van de studenten, groot is om
tegen de verdrukking in, zich in te zetten voor het doel van de Stichting, de brug
die ons verbindt, te versterken. Met grote trouw sturen studenten ons hun foto’s en
hun impressies. U leest ze op de website www.friends-nazareth.nl en in de
FRIENDS, onze contactbrief, die in juni en december 2016 uitkwam.
Op de omslag van het decembernummer een foto van de stad Haifa. De stad waar
SANA Foundation haar kantoor heeft in het ‘Mossawa Center’ en van waar uit zij
ondersteuning krijgt in het professionaliseringsproces.
In 2016 heeft de Stichting met behulp van een geoormerkte subsidie voor dit doel,
aan Lana de opdracht kunnen geven om ten behoeve van deze ontwikkeling van de SANA Foundation, in
deeltijd werkzaamheden te verrichten. Lana is oud-studente en lid van het bestuur van SANA Foundation.
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.

Abdallah als vrijwilliger in Griekenland

Trots
Onze studenten zijn trouw en hele goede
studenten. Daar zijn we trots op. Zij zijn
ondernemend in Israël en daarbuiten en
ontwikkelen zich daardoor, is onze overtuiging,
tot veelzijdige Palestijnse inwoners van Israël.

Noor tijdens de repetitie in Madrid

Met € 42.115,- aan giften zijn onze financiën ook dit jaar gezond. Wij danken onze Vrienden en Fondsen
daar zeer voor en voelen dat als oprechte steun voor de voortzetting van ons bestuurswerk. Ook dit jaar
rekenen wij weer op uw enthousiasme voor onze duurzame missie: de hogere opleiding van Palestijnse
jonge mensen in Israël. Zij kunnen daarmee toegerust, bruggen slaan tussen alle bewoners in Israël, nu
tijdens hun studie aan de universiteiten van hun keuze en in de toekomst in hun werkomgeving.
Nogmaals veel dank.

STUDIEBEURZEN PROJECT
Meer dan één miljoen Euro uitgegeven aan studiebeurzen
euro's
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Op 1 januari 2016 heeft de Stichting acht studenten in het
studiebeurzenproject.
Geneeskunde, Fysiotherapie, Software Engineering, Musicologie,
English/Arabisch, Psychologie/Filosofie, Optometrie en MA Drama &
Therapie zijn de studies die zij volgen. Gedurende het academisch jaar
heeft onze studente psychologie haar studie helaas moeten afbreken.
Zij kreeg gezondheidsproblemen en behaalde de vereistte 80% score
niet. Inmiddels heeft zij de draad weer opgepakt en is toegelaten tot de
studie Sociologie/Antropologie. Wij blijven haar steunen vanuit het
studiebeurzenproject.
Khuloud onderzoekt een patiëntje

In het voorjaar van 2016 kregen wij een noodaanvraag. Een studente uit Bethlehem moest met haar studie
Health Management stoppen omdat ze het collegegeld niet meer kon betalen. Bij hoge uitzondering, zij
woont en studeert in Bezet Gebied en niet in Israël, hebben we besloten haar toch op te nemen in het
studiebeurzenproject. Dit vanwege haar problematische omstandigheden, ook in de thuissituatie met o.a.
2 zwaar gehandicapte broertjes.
Eind 2016 is nog een aanvraag in behandeling van een studente die via SANA Foundation een studiebeurs
heeft aangevraagd.
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
Afraa geeft huiswerkbegeleiding
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