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Doneer

“Jonge Palestijnse vrouwen
laten studeren in hun eigen
land om als hoogopgeleide
vrouw een gelijkwaardige
gesprekspartner te zijn van
Israëlische leeftijdgenoten”.
Meer dan ooit zijn we gemoti
veerd voor deze belangrijke en
duurzame doelstelling. Reden
om vol te gaan voor de financiële
en mentale ondersteuning van
Sana Foundation, onze partner
NGO in Israël.
Wij bouwen af, zij bouwen op.

Derde jaars Verpleegkunde in
Jeruzalem
Ik ben 21 jaar en kom uit Sakhnin, een
Arabisch stadje in Galilea. Sinds vorig
jaar ontvang ik een studiebeurs van de
SANA Foundation. Als vrijwilliger (een
voorwaarde voor de beurs) werk ik in
“Dar Al Tiffel” (Het Huis van Kinderen)
in Sakhnin, een plek waar kinderen
welkom zijn na schooltijd. Daarnaast
werk ik bij de ‘Magen David Adom’,
de organisatie voor Israëls nationale
medische noodhulp en ambulance.
Ik leer er veel en het helpt me bij het
vervullen van mijn droom, verpleegkundige worden.

visie voor de huidige en toekomstige
status van SANA Foundation. Transparant en openhartig spraken de
bestuursleden hun overtuiging uit dat
jonge Israëlisch-Palestijnse vrouwen
die toegang krijgen tot middelen voor
hoger onderwijs, dit de gemeenschap
terug zullen kunnen geven terwijl ze
ook hun eigen carrière opbouwen. Het
is geruststellend en verheugend dat ik,
een jonge Arabische vrouw die hoopt
het ontwerpveld te doorbreken, onder
de vleugels sta van een stichting die
het met me eens is en echt gelooft in
het grote goed dat zal voortkomen uit
het ondersteunen van andere jonge
Arabische vrouwen.

Turkia

Tweedejaars aan Bezalel, Academie
voor Kunst en Design in Jeruzalem
Visuele communicatie is nu mijn
hoofdvak. Sinds vorig jaar krijg ik een
studiebeurs van de SANA Foundation.
15 november jl. had ik het geluk om
SANA-bestuursleden en enkele andere
studenten te ontmoeten die ook door
SANA worden ondersteund. Ik vond
het geweldig te luisteren naar de

Maak uw bijdrage over op
NL42 INGB 0001 4439 82 of ga naar
www.friends-nazareth.nl en lees
over een aantrekkelijke fiscale
voorwaarde bij donatie.

Dank u wel!
Staand van links naar rechts: Turkia, Trees, Kareen en Rim. Daar achter: Ruud en Linda.

Studenten van de Sana Foundation

Rim

Nada

Engels in Orogot
Dit is mijn derde jaar op het Achva
College. Ik prijs mij gelukkig dat ik zo
ver ben gekomen. Ik heb een dochtertje en veel studieopdrachten en
tentamens. Ik voel me een jongleur
die alle ballen in de lucht probeert te
houden. Het was best moeilijk maar
het is me gelukt door hard werken en
optimisme.

Persoonlijk
Ik heb dit jaar veel racisme en vooroordelen meegemaakt vanwege mijn
geloof en etniciteit. Kleine kinderen
gooiden met stenen naar me; een
oudere man spuugde op mijn hijab en
noemde mij een terrorist. Ik heb het er
moeilijk mee gehad, maar ik vermande
me en zei bij mijzelf dat dit uitingen
waren van een verknipte kliekjesgeest
en dat ik in de toekomst als docent
het vermogen heb die te veranderen.
Bovendien, ik sta hier op de laatste
sporten van de ladder en kijk terug op
die ik beklommen heb. Ik voel me trots
en mijn wil om door te gaan wordt
steeds sterker.
Heel veel dank voor jullie warme en
gulle steun. Jullie hebben mij geholpen
mijn leven en mijn persoon een andere wending te geven. Dat waardeer ik
heel erg.

Sukina

Wiskunde en Statistiek in Nablus
Wiskunde en statistiek waren altijd
mijn favoriete vakken op school. Het
is niet het gemakkelijkste vak, maar
het ligt me. Ik heb alle tentamens met
goede cijfers gehaald. Het doet me
goed te constateren dat ik de verantwoordelijkheid van het studeren aankan. En omdat de uitoefening van mijn
toekomstige baan veel geduld vereist,
ben ik blij dat ik, door als vrijwilliger les

Noor met haar leerlingen.

te geven, veel geduldiger ben geworden. Ik leerde dat niets vanzelf gaat
maar dat je met een glimlach op je
gezicht veel gedaan krijgt bij de ander.
De toekomst
Ik hoop straks in een arm land mee
te kunnen werken aan het creëren
van werk zodat mensen in hun eigen
behoeften kunnen voorzien. Mijn wens
is om iets te betekenen in mijn leven
en dat wil ik zo bereiken. Ik hoop echt
dat me dat gaat lukken. Alle dank zal
dan naar jullie gaan, omdat jullie mij
hebben leren denken in deze trant.

Noor in 2019

Oud-studente
Na een studie van zes jaar
ben ik nu muziekleraar en
geef met heel veel plezier les
op een basisschool. Intussen
ben ik begonnen (tweedejaars
nu) aan een Master Ethno
musicologie aan de universiteit van Haifa. Ik wil nogmaals
zeggen dat ik erg tevreden en
gelukkig ben en besef dat ik
dit heb kunnen bereiken met
jullie steun, ik sta klaar om ook
anderen te ondersteunen.

Ala ‘a

Sociologie en Fine Arts in Haifa
Dit jaar wordt mijn laatste studiejaar.
De studie sociologie heb ik afgesloten, en komend jaar moet ik alleen
nog een afstudeerproject doen in het
kader van mijn studie Fine Arts. Het
afgelopen jaar heb ik deelgenomen
aan twee manifestaties waarbij ik
mijn kunstwerken kon laten zien, o.a.
tijdens Bet HaGefen in Haifa. Zo ben
ik met veel mensen in contact gekomen en heb een ingang gekregen in
de kunstwereld. Deze studie heeft mij
geleerd hoe een creatie iets genereus
kan zijn, het kunstwerk vertelt je iets,
en hoewel het niet uit jou voortkomt
vindt het toch de weg naar je hart en
wie je bent. Wat kan er menselijker zijn
dan dat?
De studie sociologie heeft een andere
dimensie aan mijn kunst toegevoegd.
Daarmee bedoel ik dat het mij een
diepgaander inzicht geeft in cultuurverschillen. De studie geeft mij een
theoretische basis zodat ik mij via mijn
eigen cultuur, intellectueel kan vernieuwen.

Ala ‘a.

Onze eigen studenten

Belang van vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk heeft mij als persoon
veranderd. Ik ben er door gegroeid en
mentaal sterker geworden. Ik ben het
belang gaan inzien van het verrichten
van nuttig werk zonder daarvoor een
vergoeding te krijgen. Ik waardeer het
dat ik de kans gekregen heb om dat te
begrijpen. Jullie waren mijn hoop. De
beurs was het licht aan het eind van
een lange donkere tunnel vol tegenspoed, haat en problemen, en dat had
ik nodig op het moment dat ik wilde
opgeven.

Noor in 2013
‘M u z ie k is he e l b e lang r ijk vo o r mij. Ik he b e e n
s p e c iaal ins t r um e n t : d e al - o e d . Er o p s p e l e n
g e e f t m e e e n m o o ie e n bij zo nd e re e r var ing . Ik
h o ud zove e l van d e s te m van d e al - o e d , he t is
lie f he b b e nd e n d ic h t bij he t har t . Elke ke e r als ik
d e al - o e d h o o r, vo e l ik m e ve r b o nd e n m e t mijn
Pal e s t ijns e w o r te ls e n d e m e ns e n , w an t he t is e e n
he e l t r ad i t i o ne e l A r abis c h ins t r um e n t . A ls ik e r bij
z ing , ve r m e ng e n z ic h d ie k lanke n , als of j e s am e n
é é n ins t r um e n t b e n t . Ik w il b e z ig blij ve n m e t m e
te ve r b e te re n in he t s p e l e n o p d i t ins t r um e n t ,
o mda t ik g e l o of, da t ik o o i t mijn d ro o m b e w aar he id
k an z ie n w o rd e n e n e e n profe s si o ne l e v ro u w e lijke
Pal e s t ijns e mu sic u s k an w o rd e n’.
Foto tweeluik 2013: Gerdien Wolthaus Paauw.

Update SANA Foundation door Trees Kosterman
Er is heel veel werk verricht sinds het
begin van dit jaar. Het opzetten en
runnen van een NGO in Israël is niet
gemakkelijk, die moet aan veel eisen
voldoen. Maar intussen bestaat het bestuur uit drie ervaren en gemotiveerde
mensen, Sanaa Khalily, Ruud Kronenburg en ikzelf.
Op 15 november jl. organiseerden
wij een bijeenkomst samen met de
Assembleé General, een soort Algemene Ledenvergadering. Deze is in
Israël verplicht en komt eenmaal per
jaar bij elkaar. Acht mensen zijn bereid
gevonden hierin te participeren en verantwoordelijkheid te nemen voor een
aantal taken.
Eigen studenten
Vijf studenten ontvangen nu een studie
beurs via SANA Foundation. Enkelen
van hen zijn er bij in Akko waar we met
zeven leden van de Assemblée General
hebben vergaderd. Daar zijn onze
bestuursplannen voor de toekomst besproken en zijn de verwachtingen van
studenten en leden van de Assemblée
General gehoord. Studenten vertelden
over hun studie en zichzelf tijdens deze
leuke en nuttige bijeenkomst.
De organisatie
Daar zijn professionals voor nodig, zoals
een administratieve kracht. Raghida is
bereid deze functie op zich te nemen.
Zij spreekt vloeiend Hebreeuws, de
officiële taal in Israël, noodzakelijk,
want geen van ons drieën beheerst die
voldoende goed. Het bijhouden van
bankzaken, de administratie en de wijze

van boekhouden zoals hier vereist, zijn
haar belangrijkste taken.

Rachid onze nieuwe auditor, heeft ons
al veel goede adviezen gegeven.

Zittend van links naar rechts: Bauke, Ruud, Sanaa, Heba en Ali. Staand van links naar rechts: Linda,
Wisam, Iman en Youssef.
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