De Stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme
Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie niet in staat blijkt om vrede te
bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich
daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken
tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer
een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het
Palestijns-Israëlisch conflict dichterbij.
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Een missie volbracht: van Kunstlokaal
tot een Expositie op 17 december 2010
Verslag van een gedenkwaardig bezoek aan Al Khader

De droom van een kind
Donderdag, 16 december 2010.
Onze eerste dag in Al Khader begon met het formele
bezoek aan de burgemeester, de heer Ramzi Salah, en een
drietal raadsleden. We overhandigden het fotoboek van
Deventer, ondertekend door onze burgemeester Andries
Heidema als teken van waardering vanuit onze gemeente.
Ons gesprek was informatief en gaf ons een beter inzicht
in het beleid van de gemeente voor wat betreft de jeugd.
Samen met een gemeentelijke delegatie zijn we
vervolgens naar het stadium (Sporting Club) van Al Khader
gereisd. Hier is het Al Tala’e jeugdcentrum gevestigd.
Daar stond een keurige delegatie van het stadium die ons
officieel welkom heette. Op dat moment realiseerden we
ons hoe belangrijk dit bezoek voor hen was. En wij voelden
ons officiëler dan we ooit hadden gewild!
Later in de middag hadden we voldoende tijd om de
jongerenwerkers van Al Tala’e in alle rust te ontmoeten.
Wij hebben nader kennis met hen gemaakt en zij
vertelden vol enthousiasme wie zij waren en waar ze mee
bezig waren. Dit maakte diepe indruk op ons.
Het zijn bijna allemaal hoog opgeleide jonge mensen
die zich willen inzetten voor de jongeren van hun stad.
Hun betrokkenheid maar ook hun professionalisme was
overweldigend. Hun enthousiasme en kennis van zaken
maakten diepe indruk op ons. We kregen een goed beeld
van ieders deskundigheid op het gebied van drama,
dans en kunst. De zes betaalde en vier onbetaalde
krachten worden gesteund door UNICEF, de Sporting Club
en onze stichting.

Wij moesten wachten tot
de volgende dag om het
kunstlokaal te mogen zien.
Verrassing!
Vrijdag, 17 december om
11:00 waren we er alweer.
De directeur van de club, de heer Khalil Ghneem heette ons
welkom. Daar binnen had zich intussen een enthousiaste
menigte verzameld. Trotse moeders en vaders en de vele
kinderen blokkeerden de weg. Van enthousiasme drong
iedereen zich op tot de camera om op de foto te komen.
Mathilde, die het geduld van onze kamelen had, maakte
een praatje met elk kind. Brenda op haar beurt wilde
alles vastleggen met haar camera en ik hobbelde daar
tussendoor. De ene keer als tolk en de andere keer als
facilitator tussen de georganiseerde Nederlandse cultuur
en de ongeorganiseerde chaotische Midden Oosterse
Palestijnse cultuur.
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Het “ moment suprême ” brak aan en de eer was aan
Mathilde om de schaar van het kussen op te pakken en
de officiële opening van het kunstlokaal te verrichten.
Dit gebeurde met veel lawaai en geklap. De jongeren
konden niet wachten: de ene jonge kunstenaar na de
andere liet zijn/haar werk zien. Veel kunstwerken hadden
een individueel karakter, ook al waren ze door twee of
drie kinderen gemaakt. Het thema was in veel gevallen
de “droom van een kind”: de droom van Vrede en Vrijheid.
De kinderen zijn hierin begeleid door twee vrijwilligers:
Sami Sholi, een gevestigde Palestijnse kunstenaar, en
Mohammed Dadour, een student aan de Kunstacademie.
Later dachten we terug aan deze kunstenaar die geen
baan heeft, die een kamer deelt met zijn grootmoeder en
nog vrolijk als vrijwilliger te werk gaat. Daar kunnen we

veel van leren. Een simpel leven waar velen van ons,
hoe controversieel het mag klinken, van dromen.
Beste lezer(es) en beste donateur,
Dit was mijn persoonlijk verslag van het bezoek aan het
Al Tala’e jeugdcentrum. Ik kan nog uren doorgaan met het
vertellen van verhalen vol hoop en vreugde, maar daarvoor
is de ruimte hier te beperkt. Op onze donateursavond heeft
u wellicht de film gezien. Als dat niet het geval is, dan laten
wij u deze graag bij een andere gelegenheid zien!
Bedankt voor het mede mogelijk maken van de opening
van het Kunstlokaal,
Nabil Sahhar
Voorzitter

Wilt u kennis maken met het Al Tala’e Jeugdcentrum in Al Khader?
Wij zijn graag bereid onze film aan u te komen vertonen! Dat kan bij u thuis maar uiteraard ook elders voor
meerdere personen tegelijk. Laat het ons weten via info@stichtingvredevoorpalestina.nl!
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Vanuit de donateursavond van donderdag
10 maart 2011
Het was een bijzondere donateursavond en we kijken
er met volle tevredenheid op terug.
De opkomst was prima en de sfeer was goed.
Voorzitter Nabil opende de avond en ging vervolgens
in op de situatie rond de Hope Flowers School. Daarna
gaf Khaled ons een blik op de financiën en na de pauze
stond het programma in het teken van het nieuwe
project in Al Tala’e.
“De stichting heeft meer dan 20 jaar vol vertrouwen,
overtuiging en enthousiasme de Hope Flowers school
gesteund”, opende Nabil zijn verhaal. “Helaas is gebleken
dat dit vertrouwen door de directie van de Hope Flowers
School is geschaad”. Nabil schetste vervolgens hoe het
bestuur van de stichting vanaf 2004 langzaam maar zeker
tot de ontdekking kwam dat de donateursgelden niet
altijd goed terecht zijn gekomen.

Tijdens het bezoek aan de school in 2008 werd pijnlijk
duidelijk dat er van de geplande en door ons gefinancierde
projecten niet veel terecht gekomen was. Daarnaast werden
( en worden) de docenten niet rechtvaardig behandeld.
Zij krijgen bijvoorbeeld geen contracten, krijgen salarissen
voor negen maanden in plaats van twaalf maanden en ze
zijn niet verzekerd. Ook bleek de financiële verantwoording
vervalst. Kortom: een uiterst vervelende situatie. Het bestuur
heeft diverse malen contact gehad met de directie hierover,
maar dit had niet het gewenste resultaat.
Nieuwe koers
Op basis van deze ervaringen heeft de stichting besloten de
school niet verder te steunen en zich te richten op nieuwe
projecten. Het gaat dan vooral om kleinere, afgeronde
projecten dus geen jarenlange steun meer aan één
groot project. Daarnaast is er nu een betrouwbare locale
accountant in de arm genomen. Hij checkt of alle bedragen
op locatie goed terecht komen.
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Daarna was het de beurt aan Khaled. Hij legde
verantwoording af over het gevoerde financieel beleid.
U treft het financieel overzicht elders in deze Nieuwsbrief
aan.

Al Khadar en Al Tala’e in beeld
Na de introductie van Mathilde genoten alle aanwezigen
van de film die Brenda en Mathilde gemaakt hebben van
de reis in december. We maakten kennis met Al Khader en
omgeving, het jeugdcentrum Al Tala’e en alle medewerkers
van het nieuwe project. We zagen hoe Mathilde het
kunstlokaal opende en hoe enthousiast de kinderen waren.
De aanwezige donateurs genoten zichtbaar van de film
en gaven alle waardering en lof voor het nieuwe project.
De donateurs waren vooral verrast door het sprankelende,
kleurrijke en warme karakter van het kunstlokaal.

Het nieuwe project: Jeugdcentrum Al Tala’e in Al
Khader
Na de pauze gaf Mathilde een korte introductie over het
nieuwe project dat de stichting steunt: het jeugd- en
ontspanningscentrum Al Tala’e in Al Khader. Dit dorp
bestaat voor 70% uit jongeren en het jeugdcentrum
vervult een belangrijke rol in de buitenschoolse opvang.

Wij nodigen u allen van harte uit om uw bijdrage te
geven voor dit mooie project. Er zijn inmiddels al wat
vervolgaanvragen binnen gekomen en we hebben als
bestuur besloten deze te steunen. Het gaat om aanvullende
materialen voor het kunstlokaal, kleding voor de Dapkahdansgroep en inrichting van het sportlokaal in het
jeugdcentrum.

Donateurs steunen de nieuwe koers
De aanwezige donateurs hoorden het verhaal met
stijgende verbazing aan, maar uit de vragenronde bleek
dat ze alle waardering hadden voor de openheid die het
bestuur heeft gegeven. De meeste aanwezigen gaven aan
alle begrip te hebben voor de koers die gekozen is.

Nieuwe aanvragen
Als vervolg op het succesvolle project van de het
kunstlokaal in het jeugdcentrum Al Tala’e hebben we
de volgende aanvragen binnen gekregen:
• V
 ervolgactiviteiten in het kunstlokaal, zoals klei en
mozaïek
• Kleding voor de Dapkh-dansgroep (Palestijnse
traditionele dans) in het jeugdcentrum
• Inrichting sportlokaal in het jeugdcentrum.
De meeste kunstenaars waren meisjes. Jongens zijn
meer geïnteresseerd in sport en we willen hen graag
de mogelijkheden hiervoor bieden.
Wij rekenen op uw steun!
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Nieuw project: schoolgeld voor kinderen van de
Al- Mostaqbal School in Al Khader
Tijdens ons bezoek aan Al Khader werden we benaderd
door een moeder van een jongetje met een visuele
handicap, dat op de Al- Mostaqbalschool onderwijs
krijgt. Deze school is gespecialiseerd in onderwijs aan
kinderen die extra begeleiding nodig hebben. U moet
dan denken aan kinderen die moeite met leren hebben
of met een fysieke handicap.
De school is onderdeel van de Al-Khader Charitable Child
Care Society en is in september 2010 gestart. Momenteel
genieten 33 kinderen er individueel onderwijs. Kinderen
in de leeftijd van 3 tot 16 jaar worden er begeleid met als

doel dat ze uiteindelijk kunnen terugkeren naar het regulier
onderwijs.
De moeder die wij spraken tijdens ons bezoek vertelde ons
dat veel ouders het extra schoolgeld niet kunnen betalen.
We hebben informatie over de school opgevraagd. Op basis
daarvan hebben we in onze laatste bestuursvergadering, na
zorgvuldig overleg, besloten om tien kinderen te steunen
en voor hen tot september 50% van het schoolgeld te
betalen. Ook hiervoor hebben wij uw steun hard nodig.
Wij hopen op uw bijdrage!

Financieel Verslag
Inkomsten 2010
Donaties
		
Verkoop producten 		

€ 25.330,00
€
215,00

Totaal

€ 25.545,00

		

Uitgaven 2010
Onkosten		
€ 4.200,00
Giften leerkrachten HFS		
€ 9.300,00
Project Al Tala’e		
€ 5.000,00

De donaties in het jaar 2010 zijn o.a. gegeven door:
• Gemeente Deventer
• Stichting Het Solidariteitsfonds
• Sophie Rosenthal Vereeniging
• Stichting Over
• Diverse kerkgemeenschappen
• Individuele donateurs van de stichting Vrede voor
Palestina.

Totaal		
€ 18.500,00
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Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening 60.37.797 en blijven
aftrekbaar voor de belasting;
onze Stichting is ANBI-erkend.

Postadres		 Postbus 658, 7400 AR Deventer
Telefoon		 Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20
Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38 of (0546) 67 32 95
Bankrekening		 60.37.797 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina te Deventer
e-mail
info@stichtingvredevoorpalestina.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan weten!
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen,
laat het ons ook weten!

