Jaarverslag 2019
2019 in het teken van “wij bouwen af, zij bouwen op”.
Aan de vooravond van het jaar waarin de Stichting
Vrienden van Nazareth haar 35 jarig bestaan gaat
beleven, doen wij u verslag van het afgelopen jaar.
De studenten, het studiebeurzenproject en de ondersteuning
van SANA Foundation op weg naar een positie als volwaardige
NGO en partner van de Stichting, zijn de belangrijkste onderwerpen van de bestuursvergaderingen. Onze inspanningen zijn
er op gericht u als Vrienden en donateurs van de Stichting
transparant te informeren over de ontwikkeling die we doormaken naar de overdracht van het studiebeurzenproject aan
SANA Foundation.
Naast regelmatig overleg via e-mail en Skype, komt het
bestuur daartoe in 2019 zesmaal bij elkaar onder leiding van
de voorzitter, Amin Ghazal.
Alle tijd en energie is gericht op het, op de korte en lange
termijn, blijven realiseren van de doelstelling van de
Stichting, via SANA Foundation, onze partner NGO, nl.:
“Perspectief bieden aan Palestijnse jongeren door middel van
het verlenen van studiebeurzen aan meisjes in Israël om daarmee in eigen land als hoogopgeleide vrouw een gelijkwaardige
gesprekspartner te zijn van Israëlische leeftijdgenoten.
Dit, sinds de oprichting van de Stichting, in dienst van vrede en
verzoening tussen Israël en het Palestijnse volk”, met studiebeurzen waarmee
zij kunnen studeren
aan universiteiten
en hogescholen in
o.a., Nazareth,
Haifa, Tel Aviv,
Jeruzalem en
Beer-Sheva.

Ontmoeting van Sana Foundation met drie studenten.

STICHTING
VRIENDEN VAN NAZARETH
is in 1985 in Tilburg opgericht om
aandacht en steun te vragen voor de
Pale-stijnse minderheid van ± 20% van
de burgers in Israël.
Doelstelling
Perspectief bieden aan Palestijnse
jongeren met het verlenen van
studiebeurzen in Israël. Dit in dienst van
vrede en verzoening tussen Israël en het
Palestijnse volk.
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.
Bestuur van de Stichting
Amin Ghazal, voorzitter;
Hanneke Heisterkamp, penningmeester;
Els Schots, secretaris; Wil Verheggen,
oud-bestuurslid en adviseur.
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.
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: 41096723
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Toelichting bij de cijfers
Ook in 2019 is een positief resultaat
bereikt. In oktober zijn we door een
fonds verrast met een substantiële gift
van € 32.000,-. Met de giften van
trouwe Gegarandeerde Vrienden en die
van Fondsen zijn we in staat tien
studenten een studiebeurs te geven, dit
in samenwerking met Sana Foundation.
Zij hebben € 18.000,- voor hun studiebeurzenproject ontvangen.
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
studiebeurzen en publiciteit.
We zijn tevreden dat ook in 2019 deze
kosten onder 1% van de totale begroting
zijn gebleven.
Voor verrichtte werkzaamheden voor de
Stichting ontvangen de vrijwilligers een
vergoeding. Zij doneren die vervolgens
weer als gift aan de Stichting. Deze
bedragen vallen tegen elkaar weg. Om
verwarring te voorkomen zijn ze niet
zichtbaar in onderstaande grafieken.
Ook in 2019 heeft het bestuur de professionalisering van SANA Foundation
ondersteund. Twee personen hebben
een onkostenvergoeding gekregen voor
hun bijdrage in tijd aan de opbouw van
SANA Foundation.
Dit jaar hebben vijf studenten via
SANA Foundation een beurs gekregen.

SANA FOUNDATION
Het afgelopen jaar laat veel concrete
aanknopingspunten zien voor vertrouwen in de ingeslagen weg. Het nieuwe
bestuur van SANA Foundation is
gevormd. Drie ervaren bestuursleden,
Ruud Kronenburg, Sanaa Khalily en
Trees Kosterman geven nu leiding aan
het proces. De General Assemblée,
vergelijkbaar met een Algemene
Ledenvergadering, is samengesteld uit
acht personen en komt éénmaal per jaar
bij elkaar, een verplichting in Israël.
Tevens zijn zij bereid concrete taken op
zich te nemen, zoals onderhoud van de
Bijeenkomst bestuur Sana Foundation en General Assembly leden
website en fondswerving.
In 2019 krijgen vijf studenten hun beurs via SANA Foundation en zij worden vanuit SANA
begeleid. De professionalisering van de organisatie vordert gestaag met o.a. het in dienst nemen
van een administratieve kracht en gesprekken met een aan te stellen auditor.
Met Trees Kosterman hebben wij veel contact. Zij is een maal aanwezig geweest bij een
bestuursvergadering van onze Stichting. Dat heeft ons opnieuw goed inzicht gegeven in de
gecompliceerde positie van een Palestijnse NGO in Israël. Haar aanwezigheid hier maakt een
doelgerichte uitwisseling nog beter mogelijk.
Wij voelen ons gesteund op deze weg door positieve reacties van bestuursleden en studenten in
Israël en door onze Vrienden en donateurs in Nederland. Het doet ons opnieuw genoegen u,
lezers, hierbij verslag te doen van deze ontwikkeling in het afgelopen jaar en verantwoording af
te leggen over het beheer van de financiën in 2019.

PUBLICITEIT
Met veel plezier heeft de Stichting in juni en december de
uitgave van de FRIENDS, nummer 64 en 65, gerealiseerd.
Dankzij de indrukwekkende emails van alle studenten met
betrekking tot hun halfjaarlijkse vorderingen en hun
persoonlijke ontwikkeling is dit ons ook dit jaar gelukt.
De studenten ontvangen de Engelse versie van FRIENDS.
Op de website www.friends-nazareth.nl zijn deze directe en
levendige verslagen uit de universitaire - en HBO-wereld van
de studenten in Israël te lezen.

STUDIEBEURZEN PROJECT
Op 1 januari 2019 studeren zes studenten met een studiebeurs van de Stichting in Israël. De
studies die zij volgen zijn Engels en Arabisch, Optometrie, Sociologie/Antropologie,
Verpleegkunde/Organisatie van de gezondheidszorg en Wiskunde/Statistiek.
Om SANA Foundation ervaring te laten opdoen in het begeleiden van studenten nemen wij
sinds okt 2019 geen nieuwe studenten meer aan. Nieuwe studenten worden door SANA
Foundation geselecteerd en opgenomen in hun studiebeurzenproject en door hen begeleid.
Zo ontvangen vijf studenten via SANA een beurs voor de studie Kunst en Design, Speciaal
onderwijs en Natuurkunde, Verpleegkunde, Pharmacy en Biologie en Medische wetenschap.
Eén beurs wordt betaald met de reeds terugbetaalde leningen en de andere vier zijn door ons
gefinancierd.
Alle studenten hebben studiejaar 2018-2019 succesvol afgerond, waarmee twee van onze
studenten hun studie afsluiten. Vier studenten ontvangen in oktober een beurs van ons.
Dankzij U als Vriend of Fonds zijn wij in staat geweest 328 ‘jaar’beurzen uit te geven.
Per jaar ontvangt een student € 3.500,- waarvan 25% een lening is die ze terugbetalen aan
SANA Foundation om weer nieuwe beurzen uit te kunnen geven.

30 jaar studiebeurzenproject 1990 - 2019 € 1.102.119,€ 405,851
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Loseen (2e jaars Verpleegkunde): Het was qua studie een moeilijk
jaar, ik ben heel blij, ik heb goede cijfers gehaald. Ik begon met de
stages in het ziekenhuis. Ik vind het interessant en bijzonder om
te zorgen voor patiënten en hun alle behandelingen te mogen
geven die zij nodig hebben. Ik ben blij met deze nieuwe fase.
Mijn vrijwilligerswerk in een privépraktijk van een psycholoog
heeft mij veel geleerd, ook voor mijn stage. Ik kreeg al de kans om
met patiënten om te gaan, hen te helpen, naar hen te luisteren en
hen gerust te stellen. Hartelijk dank voor deze kans die jullie mij
gaven door het verplichte vrijwilligerswerk, maar vooral voor de
beurs om deze studie te kunnen volgen.
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