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Voorwoord
Het voorbije jaar heeft onze stichting voor de organisatie van haar activiteiten weer
aansluiting gezocht bij activiteiten van andere organisaties die een band hebben met het
Arab Educaltional Institute – Open Windows, AEI in Bethlehem en bij locale en landelijke
organisaties die zich ook inzetten voor het informatie van het effect van de langdurige
bezetting van Palestina aan een breder publiek.
Vanuit plaatselijke interesse voor het werk van het AEI en Israёlische mensenrechten- en
vredesorganisaties, die werken aan een rechtvaardige oplossing voor zowel Palestina als
Israёl, werden wij benaderd voor de organisatie van een studie- en ontmoetingsreis naar
Palestina en Israёl. Uiteindelijk groeide dit uit tot een reis met deelnemers uit alle
windstreken van Nederland.
Zo kunnen wij terugkijken op een bewogen jaar met meer samenwerking met een aantal
organisaties met een gedeelde doelstelling en meer direct contact met het AEI.

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.
IBAN nr. NL61 ABNA 04 8069 7221. 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.
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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.

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. Dit was in 2014, i.v.m. te weinig menskracht niet haalbaar.
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding, ze kunnen gemaakte onkosten
declareren.
De Stichting werkt samen met Kerk in Actie, Vrienden van Sabeel Nederland, Landelijke
Kerngroep Vrouw en Trialoog, De Vrouwensynode, Stichting Vrede voor Palestina,
Enschede voor Vrede, Stichting Friends of Young Bethlehem, Een Ander Joods Geluid,
Protestante Gemeente Enschede, Hervormde Gemeente Haaksbergen- Buurse en de
Doopsgezinde Gemeenten in Twente.
Bestuurswisseling
Elly Visschedijk nam afscheid van het bestuur.
Het bestuur bestaat op 31.12.2014 uit:
Margreet Stroo, voorzitter en penningmeester
Els du Rieu, secretaris
Wil van de Meeberg, manusje van alles
Irna van der Molen, adviserend lid
(Jan Schaake van Enschede voor Vrede woont onze vergaderingen bij)
Rooster van aftreden
Momenteel bestaat er geen rooster van aftreden

Vergaderingen
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd.
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Website
Onze website www.kleinkanveel.nl was toe aan vernieuwing. De website is nu onderdeel
van Word Press. Rachel Kremer bouwde voor ons de nieuwe website opdat wij er zelf verder
mee aan de slag konden. Dat kostte meer vaardigheid dan wij in huis hadden. Sonja van
Berkum zette zich in voor het plaatsen van verslagen en foto’s. Praagweb Grafimedia
ondersteunt ons met de technische kant, houdt de website gebruiksvriendelijk en verzorgt de
finishing touch.

Activiteiten.
-

-

-

22 januari: boekbespreking “Getuigen van Soemoed” met de Vrouwengespreksgroep
van de Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost in Boekelo.
3 t/m 12 maart : Studiereis naar Palestina en Israël . Een studiereis in samenwerking
met dr. Toine van Teeffelen van het AEI en drs. Maaike Hoffer van Nes Ammim.
Doel van de reis: met eigen ogen de situatie zien, de sfeer proeven en de verhalen
horen. Het motto tijdens de reis was: neem LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen)
mee en laat OMA (oordeel, mening, advies) thuis.
We gingen met 20 geïnteresseerde deelnemers uit het hele land. We verbleven 5
nachten in Bethlehem, waar we intensief contact maakten met het AEI en kennis
maakten met de problemen op de Westbank: we bezochten een vluchtelingenkamp,
het muurmuseum en het Soemoed Huis van Verhalen in Bethlehem. Daarnaast
brachten we een bezoek aan Hebron, At-Tuwani, de Tent of Nations en een Joodse
nederzetting. We waren onder de indruk van de vreedzame houding van de
Palestijnen , ondanks alle onrecht, die ze wordt aangedaan. In Israël logeerden we in
het gastenverblijf van Nes Ammim. Vanuit Nes Ammim bezochten wij diverse
groepen. Aan de ene kant viel ons op dat de Muur en het onrecht dat we in Palestina
ervoeren aan de Israëlische kant nauwelijks zichtbaar was. Tegelijker tijd zagen we bij
diverse Israëlische organisaties een worsteling met de vraag wat voor samenleving
de Israëlische zou moeten zijn. 20% van de inwoners van Israël zijn Palestijnen. Over
het algemeen zijn het gescheiden groepen. Op enkele plaatsen probeert men de
contacten tussen de groepen te bevorderen. Onder de indruk waren we van het werk
van de Rabbis for Human Rights en het eerste Holocaustmuseum van de
overlevenden van de getto-opstand van Warschau.
Zie voor het uitgebreide verslag:
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/search/label/studiereis
7 april: “Verhalen van hoop”, verslag van onze studiereis in de Wonne, Enschede.
Avond bijeenkomst georganiseerd samen met Enschede voor Vrede.
9 april: Presentatie “Bidt Jeruzalem Vrede toe” voor het Rooms Katholiek
Vrouwengilde in Glanerbrug.
24 april: Intercultureel posterverhalen lezen uit “Getuigen van Soemoed” met de
praatgroep van SIVE (Stichting Internationaal Vrouwencentrum Enschede).
15 mei: Startbijeenkomst van de landelijke olijfboom campagne “Houdt Hoop
Levend” bij de Remonstrantse Gemeente Twente in Hengelo (Ov). Organisatie samen
met VEDAN ( Stichting Vredes En Duurzaamheid Activiteiten Netwerkstad
Twente).
16 juni: Vertoning van de film “Budrus” met nagesprek in de praatgroep van SIVE.
15 oktober: Participatie bij de film “Aanslag” met nagesprek van de Amnesty
International “Movies that Matter” serie in Filmhuis Arnhem.
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10 december: “Interreligieuze dialoog van jongeren in Bethlehem”, avond met Toine
van Teeffelen en met medewerking van het Apostolisch Genootschap en de ISN
Selimiye moskee georganiseerd ism Enschede voor Vrede en de Raad voor
Levensbeschouwingen en Religies in het gebouw van het Apostolisch Genootschap.
Toine van Teeffelen vertelt over het AEI-project “Vreedzaam Samenleven in het
Heilige Land” en over zijn nieuwe boek “Liefde, woede en waardigheid”.
13 en 14 december: Ondersteuning van de Bisschoppelijke Adventactie “Vreedzaam
Samenleven in Bethlehem ”, i.s.m. de Missie Ontwikkelingshulp en Vrede groep van
RK parochie Enschede Zuid West.
N.B. Op uiteenlopende wijze kon onze vrouwengroep dit jaar het AEI jongeren
project “Vreedzaam samenleven in Bethlehem “praktisch ondersteunen.
Naast de organisatie van de avond “Interreligieuze dialoog van jongeren in
Bethlehem” en onze bijdrage aan twee kerkdiensten in Enschede-Zuid, is het project
bij de Protestantse Gemeente Enschede als doel genomen voor de Kerstpotten, die op
de zondag voor kerst en op eerste kerstdag bij de uitgang van haar kerken stonden.
In totaal heeft dit in Enschede € 900,00 opgebracht.

Contact met het Arab Educatial Instute, AEI - Open Windows
Tijdens onze studiereis is er intensief contact geweest met het AEI-Open Windows, zowel
met de staf als met de leden van de vrouwengroepen en de jongerengroep.
Gedurende het jaar is ons centrale contact van het AEI – Open Windows Toine van
Teeffelen, een Nederlandse antropoloog, die daar als staflid onderwijs en ontwikkeling
werkzaam is, Hij is in december in Nederland geweest. Wij mochten hem in Enschede
ontmoeten, waarbij we weer op de hoogte werden gebracht van de situatie in Bethlehem en
het AEI-Open Windows. Daarnaast heeft hij in Enschede een presentatie gegeven.
Een van onze bestuursleden heeft, mede door haar professie, meerdere keren per jaar contact
met de staf van het AEI – Open Windows.

P.R. Activiteiten.
Wij brengen het werk van onze stichting regelmatig onder de aandacht van organisaties en
kerken dmv persberichten van onze activiteiten, versturing van artikelen aan kerkbladen en
verspreiding van flyers en posters. Daarnaast nemen wij deel aan landelijke en regionale
activiteiten van organisaties, die raakvlakken hebben met onze doelstelling.
Publicaties.
In 2014 verstuurden wij diverse berichten naar vrienden en belangstellenden en schreven we
een aantal artikelen voor publicatie in plaatselijke weekbladen, regionale kerkbladen en voor
plaatsing op onze website.
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Vrienden en Belangstellenden.
Er zijn momenteel 104 vrienden en belangstellenden, die prijs stellen op berichten vanuit
onze Stichting. Daar zijn we erg dankbaar voor.
Vertegenwoordigingen.
Wij waren aanwezig bij:
- Het symposium Contextueel Bijbellezen “Waar is de moraal van het verhaal”?.
Lastige bijbelteksten en hun invloed. Een initiatief van Vrienden van Sabeel NL,
Kairos Palestina NL, Kerk in Actie en Kerk & Israёl in het Protestants Landelijk
Dienstencentrum te Utrecht op 13 januari.
- De promotie “Decolonizing Jeremia: Narratives, Conflict and Identity in Religious
Tradition van Janneke Stegeman in de Vrije Universiteit Amsterdam op 14 januari.
- Het symposium “Geen woorden maar daden”van Een Ander Joods Geluid in
Instituut Clingendael Den Haag op 17 februari.
- Het Palestijns Filmfestival in het Filmhuis Hilversum op 16 november.

Beleid voor de komende periode.
-

Contacten onderhouden met het AEI-Open Windows.
Contacten onderhouden met Joodse groeperingen en organisaties, die zich inzetten
voor een geweldloze oplossing van het conflict en een rechtvaardige samenleving
zowel in Israël en Palestina.
Onze contacten continueren met allerlei groeperingen in Nederland, die een zelfde
doel nastreven. Komen tot een Nederlandse koepelorganisatie.
Doorgaan met het geven van presentaties en informatie over de situatie in Palestina
en Israël, voor zover in ons vermogen ligt.

Financieel Overzicht 2014:
Uitgaven: ·
Bestuur rekening:
Saldo 31.12.2013

€ 1.097,76

Kantoor en portokosten
Bankkosten
Website beheer
Bestuurskosten

€ 55,50
€ 198,11
€
31,50
€
13,20

€ 298,31

Gift particulieren·········€ 70,00
Gift Hervormde Diaconie Haaksbergen······· 500,00
Saldo 31.12.2013··€ 1.097,76
Positief saldo 2014
€

Inkomsten:

€ 570,00

271,69
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Saldo 31.12.2014

€ 1 369,45

Bestuur Spaarrekening:
Saldo 31.12.2013
Creditrente
Saldo 31.12.2014

€

500,00
48,69

Totale liquide middelen 31.12.2014

€

548,69

€

1.918,14

(N.B. de kosten
van november en december 2014 konden niet van de rekening
worden afgeschreven i.v.m. problemen met het wisselen van de penningmeester)
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.kleinkanveel.nl
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