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Friends of Young Bethlehem (FofYB) 
 
Voor u ligt het jaarverslag van FofYB. In dit jaarverslag doet het bestuur verslag van de 
activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur dankt u voor uw betrokkenheid bij de 
Stichting en wenst u veel leesgenoegen. 
 
Bestuurssamenstelling 
Paul van Teeffelen, voorzitter,  
Wini Zaaijer, secretaris,  
Sjaak Kuijer, penningmeester,  
Jaap Groeneveld, lid  
Nicole Lemcke-van Eerd neemt als vrijwilliger op informele wijze deel aan de 
bestuurswerkzaamheden.  
Het bestuur kwam in 2015 vier keer bijeen. 
  
Doelstelling Stichting Friends of Young Bethlehem 
De Stichting heeft als doel om bekendheid te geven aan en steun te verwerven voor het werk 
van het Arab Educational Institute (AEI), dat gevestigd is in Bethlehem. 
Het AEI zet zich primair in voor onderwijs, vorming en activering van Palestijnse jongeren, 
met name in de Bethlehem en de regio. 
 
Palestijnse jongeren groeien op in door Israël bezet gebied. Ze hebben dagelijks te maken 
met grote beperkingen in hun bewegingsvrijheid. Deze beperkingen bedreigen hun 
opleidings- en ontwikkelingskansen. Het AEI biedt hen programma's aan om hun talenten op 
(multi)-cultureel en sociaal terrein te activeren en te ontwikkelen en om hen te leren omgaan 
met de situaties van geweld in hun samenleving. 
  
De Stichting tracht haar doelstelling te realiseren door: 

 Het geven van informatie en voorlichting in Nederland over de situatie in Bethlehem 
en omstreken en het werk van het AEI.; dit jaar is een concept voor een FoFYB 
facebook pagina opgezet. 

 Het ondersteunen van uitwisseling en communicatie tussen Palestijnse en 
Nederlandse groeperingen (scholen, jongeren, ouders, vrouwen); 

 Het werven van fondsen om programma's te ontwikkelen en vormingsactiviteiten te 
ontplooien in de Bethlehem-regio  

 De verkoop van producten uit Bethlehem. 
  
Adventsactie 
Evenals vorig jaar mochten we in 2015 deelnemen aan de bisschoppelijk adventsactie met 
het project “Living in the Holy Land”. Het project voor 2014 werd goed afgesloten en heeft 
voor het AEI een bedrag van € 31.100,- opgebracht.  
Het gaat ook nu om een interreligieus project, waarbij het accent ligt op vrouwengroepen en 
dat begroot is op € 35.000,=.  
Evenals in 2014 heeft het bestuur weer contacten gelegd met parochies/gemeenten om dit 
project uit te dragen en te zorgen dat voldoende kerkelijke gemeenschappen dit project 
wilden selecteren. In de adventsperiode zelf is Toine van Teeffelen ook weer overgekomen 
om het project toe te lichten in de diverse parochies/gemeenten/kloosters in Nederland. 
Behalve Toine hebben Wini en Paul in plaatselijke kerkgemeenschappen deze toelichtingen 
verzorgd. 
Begin 2016 is het al zeker, dat het AEI volledig mag rekenen op uitbetaling van het begrootte 
bedrag. Als vervolg op de Adventsactie lijkt het mogelijk om in 2016 bij de katholieke 
organisatie SamenActie een nieuw project op te zetten. 



 Jaarverslag 2015 

  Pagina 3/6 

  
Project Muurmuseum 
Het project “Muurmuseum”, in samenwerking met Wilde Ganzen, gestart in 2014, is dit jaar 
succesvol afgesloten. De acties van FofYB brachten € 3870,= op. Door Wilde Ganzen werd 
dit aangevuld tot het voor dit project benodigde bedrag van € 6000,=. Dit bedrag is 
rechtstreeks overgemaakt naar het AEI. 
    
Kerstloterij en kerstproducten 
Vanouds is het laatste kwartaal van het jaar het drukst voor het bestuur. De voorbereiding 
voor de kerstloterij is dan in volle gang, de adventsactie (zie living in the Holy Land) loopt. 
Ook worden producten uit Bethlehem, zoals olijfhouten kerststallen en andere olijfhouten 
figuren, alsmede producten van kunstnijverheid uit Palestina op kerstmarkten en dergelijke 
verkocht. 
Evenals in 2011, 2013 en 2014 is dit jaar weer een kerstloterij georganiseerd. De loten 
kosten € 10,= per stuk. Voor de kerstloterij 2015 verkochten we ongeveer hetzelfde aantal 
loten als in 2014: 128 loten. 
Ook nu stelde Paul van Teeffelen weer twee van zijn beelden ter beschikking voor de eerste 
en tweede prijs. 
  
Bezoek Palestina 
In het verslagjaar brachten drie bestuursleden, Sjaak Kuijer (met zijn echtgenote Janny van 
Heerbeek) Paul van Teeffelen, Wini Zaaijer (met echtgenoot Hans Zaaijer), in mei een 
privébezoek aan Bethlehem en het AEI. Els Thissen, lid onze Raad van Aanbeveling, gaf 
gelijktijdig in Bethlehem voor Nederlandse en Palestijnse deelnemers een “Attitudinal 
Healing Facilitator Training”. Sjaak, Janny en Paul gaven hun medewerking aan het 
excursieprogramma van de deelnemers.  
In september gaf Janny van Heerbeek af met Geraldien Blokland voor Palestijnse sociale 
werkers en docenten, het “Train de trainers Triple-P” programma. Deze training werd 
mogelijk dankzij de steun van Kinderpostzegels. Het AEI gaat in dit verband in het 
vrouwenprogramma de komende jaren meer aandacht geven aan opvoedingsthema’s.  
 
Uitwisseling 
Dit jaar organiseerde de paters Assumptionisten in Boxtel in augustus een uitgebreid 
weekprogramma voor een tiental AEI jongeren uit Bethlehem. Een programma waaraan ook 
Friends of Young Bethlehem, en met name Wini Zaaijer, meewerkten. 
  
Alleen in de hemel zijn er geen checkpoints 
Bij gelegenheid van het bezoek van Toine van Teeffelen in Nederland begin december, is het 
boek “Alleen in de hemel zijn er geen checkpoints” bij boekhandel Hollaars en Van 
Kemenade te Breda ten doop gehouden. 
Dit boekje speelt zich af in Bethlehem tijdens en direct na de tweede Intifada, de Palestijnse 
volksopstand welke in oktober 2000 begon. Met behulp van dagboekaantekeningen van 
vader Toine van Teeffelen worden de gebeurtenissen beschreven door de bril van zijn 
dochter Jara, een Nederlands-Palestijns meisje, dat in die tijd tussen de drie en acht jaar oud 
was.  
Het boek is bij de stichting FofYB verkrijgbaar tegen de prijs van € 5,= plus verzendkosten. 
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Het Arab Educational Institute (AEI) 
Stemmen en verhalen over Muren heen 

 

Jaarverslag van het AEI over 2015 
 
AEI’s handelsmerk: het groepswerk. Ook het afgelopen jaar waren het Jongeren Media 
Centrum en het Soemoed Verhalenhuis in Bethlehem toneel van talloze groepsactiviteiten 
voor vooral jongeren en vrouwen. Naast al langer bestaande groepen zoals het Bethlehem 
Soemoed Koor van meer dan 20 vrouwen, de zogenaamde oudergroep en de 
docentengroep, ontstonden er weer nieuwe groepen. Soms gebeurde dat op basis van 
spontaan initiatief van groepsleden, soms als gevolg van het verwerven van een nieuw 
project. Zo kwam er het afgelopen jaar een nieuwe ‘geloofsgroep (‘faith group’) tot stand, 
alsmede een poëzie groep, een drama groep van jongeren, een groep van ‘jonge ouders’ en 
een ‘groep om informatie te verschaffen over de Muur’.  
 
Voor de meeste groepen zijn er zowel ontmoetingen, gesprekken en trainingsmomenten 
binnenhuis als uitwisselingen met andere groepen in de bredere regio Bethlehem. Op de 
zomer workshops en het Soemoed Festival toonden sommige groepen met trots hun 
culturele ‘producten’, zoals drama, poëzie en zang. 
 
Wat is nu het doel van al dit groepswerk? Op de eerste plaats: het overbruggen van sociale 
afstanden. We doen als AEI veel op het gebied van moslim-christelijk samenleven, maar je 
kan ook denken aan het overbruggen van de afstand tussen stad en platteland, of die tussen 
‘autochtone’ Palestijnen en Palestijnen in de kampen. Kortom: gemeenschapsvorming. 
 
Op de tweede plaats werken de groepen aan wat we in het Nederlands ‘mondigheid’ 
noemen. Dat dus mensen een ‘stem’ krijgen, en hun verhalen doorgeven. In het Engels heet 
dat ‘advocacy’.  
 
 
Radioprogramma’s en animatiecartoons 
Een opvallend project van onze jongerengroepen was de voorbereiding van vijf 
radioprogramma’s over zaken als democratie en tolerantie of gezondheidsthema’s zoals 
drugs en roken. De uitzendingen waren mogelijk gemaakt door een gift van de Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. De opnames vonden plaats bij de Bethlehemse zender Amwaal 
(“golven”). In de zomer maakten twee groepen van twintig jonge teenagers elk een 
getekende animatiecartoon over het thema ‘vrijheid’. Niet toevallig gingen beide films over 
fantasieën om over de Muur heen te vliegen. Voor deze films (‘The horse” resp. ‘Once upon 
a time in Palestine”) en overigens ook andere films van of over AEI jongeren, zie de link naar 
onze YouTube pagina, http://www.youtube.com/user/aeiopenwindows1 
 
Creativiteit, zoals in deze films, is er ook bij AEI’s andere jongerenactiviteiten. Het 
Muurmuseum werd in samenspraak met de jongeren van het AEI en het Palestijnse 
vluchtelingenkamp Aida daar uitgebreid. Dat gebeurde in een desolate omgeving waar 
‘normaal’ jongeren uit het kamp stenen gooien naar Israëlische soldaten. Zo’n zeventig 
kleine of grote dunmetalen posters zijn nu op de Muur of op weggegooide checkpointblokken 
geplaatst. Ze waren mogelijk gemaakt door uw giften en die van Wilde Ganzen en de Haella 
Stichting. Alle geplaatste posters gaan over datzelfde thema - ‘vrijheid’.  
 
Voorbeelden:  
Een beeltenis van Spiderman die door de Muur heen breekt; door jongeren en kinderen 
becommentarieerde foto’s van de Eakbeh of ramp uit 1948 toen de meerderheid van de 
toenmalige Palestijnse bevolking moest vluchten bij de stichting van de staat Israël; en 
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dichtregels van de bekende Palestijnse dichter Mahmoed Darwish.  
Later deden de jongeren kleine drama-activiteiten voor de posters.  
De foto’s hiervan zijn via Facebook verspreid. Een tentoonstelling en korte film werden 
vertoond op een stadstentoonstelling in het Duitse München over ‘cultuur en verzet’, eind 
oktober.  
 
Op 13 december toonde de IKON–TV in de serie ‘mensjesrechten’ een 20 minuten durende 
uitzending van filmer Rinske Bosch over hoe een jongen uit het Aida kamp zijn verhaal en 
dat van zijn familie op een Muurposter weergeeft en die poster bovendien zelf met zijn 
vriendjes op de Muur plakt. Verhalen vertellen als geweldloos verzet!  
 
Het AEI ging ondertussen ook door met een andere (foto-)serie, ‘Humans of Palestine’, naar 
het model van ‘Humans of New York’, met steeds nieuwe verhalen en foto’s van Palestijnen 
getoond op Facebook en via een aparte website.  
 
Het vlaggenschip van het AEI, het moslims-christelijk leerproject op nu meer dan 20 scholen 
in Bethlehem en Ramallah, breidde zich uit in het afgelopen jaar met de betrokkenheid van 
drie nieuwe overheidsscholen in Ramallah. Er wordt gewerkt aan een curriculum waarin 
verhalen centraal staan, naar boven gehaald in drama, het bediscussiëren van morele 
dilemma’s, de RRCA methode (read, reflect, communicate and act) en ook via het 
Socratische dialoogmodel dit jaar geïntroduceerd door een Nederlandse vrijwilligster, de 
godsdienstdocente Annelieke Durant. De AEI staf werkte aan de opzet van een boek met 
voorbeeldverhalen van moslim-christelijk samenleven in Palestina. De Nederlandse 
Adventsactie droeg met een ruime donatie bij aan een excursieprogramma voor de 
Palestijnse scholieren in dit project, mogelijk gemaakt door een activiteit eind vorig jaar van 
de Friends of Young Bethlehem. 
 
Het vrouwenprogramma is volop bezig met een project over ‘gender en menselijke veiligheid’ 
in samenwerking met andere groepen in Palestina en in het bredere Midden-Oosten. De 
vrouwengroepen voeren dialogen met politie, bestuurders en religieuze leiders. Thema’s zijn 
onder andere: ‘hoe de menselijke veiligheid (“human security”) van de Palestijnse vrouwen 
kan worden verbeterd’ en ‘hoe zij op dit punt hun stem gehoord kunnen laten worden. 
Janny van Heerbeek, een oude bekende van het AEI, gaf met Geraldien Blokland enkele 
ouderschaps- en opvoedingsworkshops voor sociale werkers en docenten. Het 
vrouwenprogramma gaat de komende jaren meer aandacht geven aan opvoedingsthema’s. 
 
Palestijnse jongeren en vrouwengroepen van het AEI hadden ondertussen de mogelijkheid 
om internationale uitwisselingen in Nederland en Duitsland aan te gaan. Dit jaar 
organiseerde de paters Assumptionisten in Boxtel in augustus een uitgebreid 
weekprogramma voor een tiental AEI jongeren uit Bethlehem - een programma dat ook de 
Friends of Young Bethlehem hielpen in te vullen. 
 
Voor alle inspanningen van het FofYB, onze hartelijke dank!  
 
 
Arabische Onderwijsinstelling (AEI-Open Windows) 
December 2015 
Bethlehem 
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Financieel overzicht 2015 
 
OPBRENGSTEN 

   

UITGAVEN 
  

       Donateurs 
 

 €       3.099,35  
 

AEI-alg. 
 

 €    21.322,00  

actie AEI 
 

 €       2.328,37  
 

Donatie derden *) 
 

 €      1.525,00  

actie FofYB 
 

 €       1.440,00  
 

Inkoop DVD/boeken 
 

 €         402,56  

AEI alg. 
 

 €     18.103,25  
 

Wilde Ganzen **) 
 

 €      3.870,97  

DVD Boek 
 

 €          561,90  
 

Promotie mat. 
 

 €         153,46  

Loterij 
 

 €       1.565,00  
 

stichting kosten 
 

 €         202,02  

overig 
 

 €          275,00  
    porto 

 
 €           13,85  

    rente 
 

 €           44,94  
 

Verschil 
 

 €         -44,35  

       Totaal: 
 

 €     27.431,66  
 

Totaal: 
 

 €    27.431,66  

       *) betreft donaties VACA en The Holy Child 
   **) Betreft onze bijdrage voor het Wallmuseum in samenwerking met 'Wilde Ganzen' 

       BALANS 
   

BALANS 
  1-1-2015 

   

31-12-2015 
  Activa  

   

Activa  
  Giro 

 
 €       4.131,61  

 
Giro 

 
 €      1.287,32  

Spaarrekening 
 

 €       3.104,87  
 

Spaarrekening 
 

 €      5.904,81  

Voorraad € 0,00 
   

Voorraad € 0,00 
  

       Totaal: 
 

 €       7.236,48  
 

Totaal: 
 

 €      7.192,13  

       Passiva 
   

Passiva 
  Verplichtingen *) 

 
 €       1.246,42  

 
Verplichtingen *) 

 
 €      2.707,25  

reserves 
 

 €       5.988,06  
 

reserves 
 

 €      4.484,88  

       Totaal: 
 

 €       7.234,48  
 

Totaal: 
 

 €      7.192,13  

       *) Betreft inkomsten, welke specifiek voor het AEI zijn bestemd 
   

 


