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Voorwoord
Het voorbije jaar was ons eerste jubileum als stichting en een jaar met veel
veranderingen. Zowel binnen onze Stichting als in het Midden Oosten.
Binnen onze Stichting was het spannend of onze Stichting zou kunnen blijven bestaan.
Enkele vrouwen hebben aangegeven, dat zij om verschillende redenen, willen stoppen
met hun werkzaamheden. Na rijp beraad hebben een vijftal vrouwen aangegeven met
de kernpunten van de doelstellingen te willen doorgaan.
Van de vrouwen die lange tijd hun inzet en tijd gaven is op een goede manier afscheid
genomen. Ze blijven vrienden van de vrouwengroep.
In de Verenigde Naties werd op 29 november 2012 Palestina erkent als waarnemerstaat
(staat die geen lid is). Hierop werd in Israël gereageerd met een toename van
vergunningen voor bouw van woningen op Palestijns gebied. Dit alles verminderd de
spanningen binnen het Midden Oosten niet.
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Algemeen
De Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem is opgericht op 28
augustus 2007 en is gevestigd te Enschede.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08160352.
We hebben een ANBI status.

Doelstelling
1. De Stichting heeft ten doel:
Het leveren van een bijdrage aan de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen
tussen de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en de deelnemers van het
Arab Educational Institute, AEI-Open Windows, in het bijzonder de Palestijnse vrouwen
die hiervan deel uitmaken.
Het leveren van een bijdrage aan een proces van bewustwording binnen de Nederlandse
samenleving van de situatie waaronder de Palestijnse bevolking leeft, met daarbij
bijzondere aandacht voor de initiatieven die bijdragen aan dialoog en onderling begrip in
het Midden Oosten.
Het bevorderen en uitwisselen van contacten met andere organisaties die zich
bezighouden met de situatie in de Palestijnse gebieden en met de dialoog in het Midden
Oosten en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, zonder dat de Stichting enig winstoogmerk heeft, alles in
de ruimste zin des woords.
2. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door;
Het houden casu quo het laten houden van lezingen en het geven van voorlichting
betreffende diverse onderwerpen aangaande de situatie in de bezette Palestijnse
gebieden, waaronder de initiatieven die bijdragen aan de dialoog en al wat daarmee
samenhangt, evenals het verrichten van daarbij behorende nevenactiviteiten.
Het benaderen van Nederlandse organisaties – waaronder Kerken – die een bijdrage
kunnen leveren aan de dialoog in het Midden Oosten.
3. Alles wat met het voorafgaande verband houdt.
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Het bestuur
Het bestuur van de Stichting wordt algemeen bestuur genoemd en bestaat uit maximaal
20 leden. Uit dit algemeen bestuur zijn een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee
algemene leden benoemt, zij vormen samen het Dagelijks Bestuur.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn nadien nog
eenmaal herkiesbaar.
De Stichting werkt nauw samen met Kerk in Actie, Vrienden van Sabeel Nederland,
Dochters van Sara en Hagar, de Landelijke Kerngroep VrouwenTrialoog, De
Vrouwensynode, Huis van Verhalen, Raad van Kerken Enschede, Enschede voor Vrede,
Een Ander Joods Geluid, Protestante Gemeente Enschede, Hervormde Gemeente
Haaksbergen Buurse en Doopsgezinde Gemeenten in Twente.

Bestuurswisseling
Daar een aantal vrouwen is gestopt met hun werkzaamheden is er momenteel alleen een
dagelijks bestuur, die uit 5 leden bestaat:
Margreet Stroo, voorzitter
Els du Rieu, secretaris
Elly Visschedijk, penningmeester
Wil van de Meeberg, notulist
Irna van der Molen, adviserend lid

Rooster van aftreden
Momenteel bestaat er geen rooster van aftreden

Vergaderingen
Er is nog 1 bijeenkomst geweest met het “oude” bestuur, waarin we met een
gezamenlijke maaltijd, bij een van de leden thuis, op een gezellige manier van elkaar
afscheid hebben genomen.
Er zijn 5 vergaderingen geweest met het “nieuwe” bestuur.
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Projecten
In nauw overleg met het AEI - Open Windows, een NGO in Bethlehem, zijn drie
projecten gestart:
-

Posters voor het Muur Museum in Bethlehem
Ter gelegenheid van ons eerste lustrum sponsorden wij vijf posters voor het Muur
Museum in Bethlehem. Het muur museum is een voortgaand project waarbij de
impact van de twee intifada’s en de bezetting sinds 1967 in korte verhalen op
posters verwoord worden. Dit om toeristen bij Checkpoint Bethlehem te
informeren. Inmiddels zijn er in 2012 60 posters door verschillende Nederlandse
en Duitse organisaties gesponsord.

-

Actie “Bethlehem Sumud Choir”
Project “Bethlehem Sumud Choir”, in samenwerking met Wilde Ganzen.
Het Sumud Choir heeft behoefte aan ondersteunende apparatuur, zoals licht,
geluid en computers. Deze apparatuur is ook te gebruiken voor optredens van de
jongeren groepen van het AEI-Open Windows.
Wilde Ganzen zal het bedrag met 55% vermeerderen. Uiteindelijk is de actie in
november 2012 gestart en zal doorlopen tot 1 mei 2013. Startavond was de lezing
met Toine van Teeffelen in de DETAkerk over zijn boek “Soemoed,ziel van het
Palestijnse volk”. Voor dit project zijn verschillende acties gevoerd o.a. een stand
op schilderijententoonstelling in de Doopsgezinde kerk in Almelo en op de
kerstmarkt in de Opsrtandingskerk in Enschede en collecten in verschillende
kerken. De DVD “The Birth of Jesus between the Walls” van het Sumud Choir
was een goed voorbeeld van de werkzaamheden van het koor.

-

Gezamenlijk project met The Anna Lindh Foundation
Dit tweejarig project is in November 2012 gestart. Zij omvat onderzoek,
ontwikkeling en training van Palestijnse docenten voor onderwijs aan jongeren en
vrouwen om zelfstandig ondernemer te worden in de aandachtsgebieden:
creativiteit: film, theater, muziek, dans, taal, onderwijs: methodisch en didactisch
werken. zelfstandig ondernemen (Ondernemingsplan, fondswerving, sociale
netwerken, eco bewustzijn (duurzaamheid, landbouw). Onze vrouwengroep
ondersteund de voorbereiding van de Palestijnse docenten door inzet voor een
seminar in het voorjaar 2013 in Nederland en met inzet voor een seminar in juli
2013 in Bethlehem.
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Activiteiten.
Thema-avond “Inspiratie uit Bethlehem”.
Rania Murra, lid van het management team van het AEI-Open Windows en coördinator
van het Huis van Verhalen in Bethlehem, hield tijdens haar verblijf in Nederland op 6
februari een thema-avond in de Wonne. Deze avond was heel interessant en werd door
36 personen bijgewoond. Voor het verslag van Jan Schaake zie www.kleinkanveel.nl
Film Budrus.
In samenwerking met Enschede voor Vrede, de Vrienden van Sabeel Nederland en de
Olijfboom Campagne “Houd Hoop Levend” werd op 17 september in Wolff Cineast
Enschede de film Budrus vertoond. Een indringende documentaire over vreedzaam
verzet van een Palestijns dorp tegen de bouw van de muur. Deze avond werd door 51
mensen bezocht.
Thema-avond Soemoed.
Naar aanleiding van de presentatie van zijn boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk”
vertelde Toine van Teeffelen, op 12 december in de DETAkerk, over de situatie in
Bethlehem. Met de vertoning van de DVD “The Birth of Jesus between the Wall” werd
het project “Bethlehem Sumud Choir” officieel gestart.

Contacten met het Arab Educatial Instute - Open windows
Ons centrale contact is het AEI-Open Windows, met name met Toine van Teeffelen,
Nederlandse antropoloog en als directeur onderwijs en ontwikkeling werkzaam bij het
AEI-Open Windows. Hij is in mei en december in Nederland geweest. Beide keren
hebben wij hem in Enschede mogen ontmoeten, waarbij we weer op de hoogte werden
gebracht van de situatie in Bethlehem en het AEI-Open Windows. Met hem is o.a. ook
intensief contact over onze Projecten.
Rania Murra, coördinator van het Sumud Story House in Bethlehem, was in februari in
Nederland. Ook met haar is uitgebreid contact geweest , over de situatie in Bethlehem en
ons project “Bethlehem Sumud Choir”. En natuurlijk ook over de vrouwen, die
voorgaande jaren bij ons op bezoek waren en die wij op onze reizen in Bethlehem hebben
ontmoet.
Vanuit onze groep hebben we haar programma gecoördineerd en haar geïntroduceerd in
verschillende groepen in Nederland.
Een van onze bestuursleden heeft, mede door haar professie meerdere keren per jaar
contacten met de staf van het AEI-Open Windows.
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P.R. Activiteiten.
Website.
De website is onderhouden door Rachel Kremer en verdient doorlopende aandacht om
de informatie actueel en aantrekkelijk te houden voor buitenstaanders. Er blijkt een
eenvoudiger en voordeliger manier om de website actueel te houden. Hieraan wordt
gewerkt.
Diverse publicaties.
In 2012 verstuurden wij twee nieuwsbrieven naar vrienden en belangstellenden en
schreven we een aantal artikelen voor publicatie in kerkbladen.
Theo Krabbe interviewde Toine van Teeffelen voor zijn rubriek Levensbeschouwing in de
Twentse Courant Tubantia.
Vrienden en Belangstellenden.
Er zijn momenteel 92 vrienden en belangstellenden, die prijs stellen op berichten vanuit
onze Stichting. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Vertegenwoordigingen.
Wij waren aanwezig bij:
- De ontmoeting van Rania Murra met ondersteunende Nederlandse organisaties
van het AEI-Open Windows georganiseerd door Kerk in Actie in het Landelijk
Diensten Centrum van de PKN in Utrecht.
- De boekpresentatie van “Roep om verzoening” van Naim Ateek georganiseerd
door de Vrienden van Sabeel Nederland in de Bergkerk in Amersfoort.
- De opening van de foto tentoonstelling “We never finished 1948”van Active Stills
georganiseerd door Gate-48 in samenwerking met SIVMO in de Melkweg Galery
in Amsterdam.
- Het afscheid van Hermien Maartens, directeur van het Huis van Verhalen in
Prismare.
- Het minisymposium “De muur is afgebroken”van Kairos Palestina Nederland.
- De promotie van het boek “Soemoed, ziel van het Palestijnse volk” in het
Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.
Beleid voor de komende periode.
-

Afronden van het project met De Wilde Ganzen voor het Bethlehem Sumud
Choir.
Voortzetting van het project met de Anna Lindh Foundation.
Contacten onderhouden met het AEI-Open Windows.
Contacten met Joodse groeperingen en organisaties, die open staan voor Palestina.
Onze contacten continueren met allerlei groeperingen in Nederland, die een
zelfde doel nastreven. Komen tot een Nederlandse koepelorganisatie?
Visieontwikkeling met betrekking tot de toekomst van onze Stichting.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.kleinkanveel.nl

7

