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Beste lezer,
Het is alweer een tijd geleden dat u een nieuwsbrief
van ons ontving. Dat betekent echter niet dat het
werk voor de stichting heeft stil gestaan. In deze
nieuwsbrief praten we u bij.
We wensen u weer veel leesplezier!

nemen van de positie van christen-Arabieren en een
evenwichtige benadering waar het ging om de
politieke situatie in het Midden-Oosten.
Forumdiscussie met de sprekers vlnr: Michael Mulder,
Bernhard Reitsma, Ruth Penning en Gibran Siman

Thema-avond donderdag 22 mei 2014
Wie zijn de christen-Arabieren? Hoe is het om als
christen-Arabier tussen joden en moslims te leven?
Dit zijn zomaar een paar vragen die aan de orde
kwamen tijdens de thema-avond die de stichting
organiseerde op donderdag 22 mei 2014.

Deze reacties zijn bemoedigend voor de stichting.
Ook zet het aan tot denken over een mogelijk
vervolg op deze thema-avond. We zijn dankbaar
voor uw interesse en belangstelling voor ons werk!

We kijken terug op een goede avond met een mooie
opkomst. Met elkaar mochten we concluderen hoe
belangrijk het is dat er in Israël christelijk onderwijs
aangeboden kan worden.
In reacties gaven bezoekers aan dat de avond
bijdroeg aan een concreter beeld van het werk dat de
stichting doet, leerzaam, goed om meer kennis te
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Bouwnieuws
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de
bouwgrond ter voorbereiding op de bouw
opgeruimd zou worden. Op het bouwterrein stonden
grote olijf-en palmbomen. Het is in Israël niet
toegestaan bomen te kappen tenzij er een goede
reden voor is zoals zieke of dode bomen.
De bomen moesten dus van het bouwterrein worden
verplaatst. Een flinke klus!
Er kwam inspectie vanuit de lokale overheid en een
specialistisch bedrijf werd ingehuurd. De bomen
werden geteld en ingespoten met een speciaal
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beschermingsmiddel. De grootste takken werden
afgezaagd om de verplaatsing te vergemakkelijken.
In het voorjaar van 2014 konden de bomen worden
uitgegraven

Aan het einde van het nieuwbouwproject zullen de
bomen hun definitieve bestemming op het
schoolterrein krijgen.
Voor dit eerste deel van het nieuwbouwproject heeft
de stichting een bedrag van ¼5000,00 overgemaakt
naar de projectrekening van de school. Dit was
mogelijk dankzij de donaties die we mochten
ontvangen.

en vervoerd om op een tijdelijke plek elders op het
schoolterrein

herplaatst te worden.

De verplaatsing was een eerste belangrijke stap op
weg naar een nieuw kleuterschoolgebouw. Nu moet
de grond verder klaar gemaakt worden voor de
bouw. Zoals we in een eerdere nieuwsbrief
noemden, zal de bouw in fasen plaatsvinden. Dit is
in Israël niet ongebruikelijk. De reden hiervoor is
dat het totaalbedrag voor de nieuwbouw niet binnen
is. Tegelijkertijd is wachten met bouwen geen optie.
Het huidige kleuterschoolgebouw is onveilig en
moet vervangen worden. Helpt u mee aan de
voortgang van de nieuwbouw?
Rondom de (kleuter-)school
In augustus 2014 gaven de christelijke scholen in
Israël gezamenlijk een persconferentie. Een
ongebruikelijke actie. Aanleiding was het feit dat de
de christelijke scholen in Israël nieuwe
budgetkortingen tegemoet kunnen zien. In de
afgelopen 5 jaar hebben de christelijke scholen
steeds minder overheidssteun gekregen; volgens de
hoofden van de scholen zijn budgetten gekort met
35%. Dit is een zorgelijke situatie voor de
christelijke scholen die sowieso niet volledig door
de overheid worden gesteund.
In de maanden voorafgaand aan de persconferentie
is intensief overleg geweest met het Ministerie van
Onderwijs. Helaas leidde dit niet tot constructieve
oplossingen om nieuwe budgetkortingen tegen te
houden. In de persconferentie waarschuwden de
scholen dat zij een dag wilden staken om een signaal
af te geven naar de overheid. De scholen zijn
bezorgd dat zij door de financiële tekorten hun
missie (het geven van christelijk onderwijs) niet
meer kunnen uitdragen.
Deze zorgelijke situatie geldt ook voor de Sisters of
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Nazareth-school in Haifa.
De aangekondigde staking ging uiteindelijk niet
door dankzij nieuwe ontwikkelingen in het contact
met het Ministerie van Onderwijs. Het is echter
afwachten hoe de situatie zich verder zal
ontwikkelen. We hopen dat de overheid doorgaat
met het steunen van christelijk onderwijs.
Stage studenten Driestar-Educatief
Het internationaal programma van Hogeschool
Driestar Educatief in Gouda geeft studenten de kans
om voor bepaalde tijd naar het buitenland te gaan.
De stichting heeft voor Driestar Educatief een
programma opgesteld waarbij studenten de
mogelijkheid hebben drie maanden stage te lopen en
hun afstudeeronderzoek te doen in Israël: twee
maanden in Haifa bij 'onze' christelijk-Arabische
SON-school en bij een Joodse school, de derde
maand in Nes Ammim.
Vlnr: Liesbeth, Arianne en Lisa

'HDIJHORSHQZHNHQKHEEHQZHHHQNLMNMHµDFKWHUGH
VFKHUPHQ¶YDQGH]HFRPSOH[LWHLWNXQQHQQHPHQ
Want dat er in Israël Joden wonen, dat weet
iedereen. Maar dat er ook christen-Arabieren
bestaan, daar waren wij ons niet volledig van
bewust. Mede door het programma wat de stichting
in samenwerking met school heeft opgezet, zijn we
meer te weten gekomen over deze minderheid in een
minderheid. We hebben stage gelopen op een
christelijk-Arabische en een Joodse school in Haifa.
Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar
christelijk onderwijs waarbij we naar diverse
andere christelijk-Arabische scholen zijn geweest in
Israël.
Elke keer weer komt de lastige positie van de
christen-Arabieren in Israël naar voren. De dromen
die ouders voor hun kinderen hebben, en tegelijk het
besef dat in de realiteit deze dromen waarschijnlijk
geen kans van slagen hebben. De zoektocht van veel
Arabische jongeren naar hun identiteit. En elke keer
weer worden onze standpunten en kennis over Israël
op scherp gesteld, bijgesteld en nog eens bijgesteld.
Ons avontuur in Israël zit er bijna op. We zijn erg
blij en dankbaar dat we de mogelijkheid hadden om
RRNHHQVµDFKWHUGHVFKHUPHQ¶WHNLMNHQ:H]LMQ
gekomen met een heleboel vragen, in de hoop dat we
daar een antwoord op zouden vinden. En veel
hebben we er gevonden! Maar één ding is zeker. Als
we over een aantal weken weer op het station hopen
te staan, zullen er in onze koffer nog net zoveel
vragen zitten als toen we kwamen. Misschien zelfs
ZHOPHHU«
Wilt u meer lezen over de ervaringen van Arianne,
Liesbeth en Lisa? Lees dan hun blog:

Arianne, Liesbeth en Lisa doen verslag:
Daar staan we dan, 7 november 2014, op het
treinstation van Haifa. Met koffers vol kleren,
onderzoeksmethodes en een heleboel vragen. Klaar
voor drie maanden Israël! Niet wetend dat nog geen
twee weken later, ons hoofd zou tollen van alle
informatie en ervaringen. Want dat Israël complex
is, daar hadden we rekening mee gehouden. Maar
zo complex..
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http://ariannevdpligt.reislogger.nl/
Privacy statement
Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth± Haifa
beschouwt de bescherming van persoonsgegevens
als onderdeel van haar beleid. Onze privacyregeling
is gebaseerd op en in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Op verzoek zenden
wij u een papieren exemplaar toe.
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Tot slot

We zijn dankbaar voor de donaties die we mochten
ontvangen. Blijft u ons steunen? Uw hulp wordt
door ons en door de christelijk-Arabische
gemeenschap in Israël erg gewaardeerd!
Om donateur te worden kunt u contact met ons
opnemen via info@vriendenvanhaifa.nl. Wilt u
liever een gift overmaken? Dat kan ook! Ons
rekeningnummer is: NL36 RABO 0163 6489 80
t.n.v. Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa.
De stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat
u uw gift kunt meetellen als aftrekpost bij uw
belastingaangifte.
Hartelijk dank!
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