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Engelse lessen voor Palestijnse jongeren: Bruggen bouwen naar 
de wereld  
 
Bij het AEI geeft op het moment een Duitse vrijwilligster Engelse les aan kinderen en 
jongeren uit Bethlehem. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen deze lessen 
gratis krijgen, zoekt het AEI naar donaties om onze basale kosten te dekken. De 
maandelijkse kosten voor het gebruik van de ruimten en communicatiemiddelen (huur, 
schoonmaken, telefoon) zijn 125 Euro. Het is onze doelstelling om voor 12 maanden x 
125 Euro = 1500 Euro in te zamelen.  
 
U kunt een bijdrage leveren via het rekeningnummer van de Friends of Young 
Bethlehem, onder vermelding van “Engelse lessen”.  
 
Hieronder meer informatie. 
 
Vanuit Bethlehem: Veel dank voor uw bijdrage! 
 
 
Achtergrond 
 
Theresa Priebe, een Duitse vrijwilligster die voor een jaar vanuit Pax Christi Stuttgart-
Aachen is uitgezonden naar het AEI:  
 

"De elf kinderen die ik cursus geef zijn tussen 13 en 17 jaar, moslims en christenen, en 
leren voornamelijk op openbare scholen in Bethlehem; twee zijn op privéscholen. Ze 
zijn opgesplitst in kleine klasjes al naar gelang hun Engels niveau: beginners, 
gevorderden en ‘professionals’. Elke les is één keer per week en duurt twee uur.  
 
Ik begon Engelse cursussen te geven aan de broers en zussen van mijn vrienden in 
Bethlehem. Ik wist van de families dat deze niet zouden kunnen betalen. Het feit dat 
de jongeren naar openbare scholen gaan [deze scholen vragen geen schoolgeld] wijst 
daar al op. De andere kinderen die ik heb, worden door mij geselecteerd omdat ik hun 
families ken of goede vrienden me vertellen dat ze hulp nodig hebben. Meestal zijn ze 
te verlegen om zelf hier te komen in het bijzijn van AEI-leden. Vooral nu aan het eind 
van het schooljaar zijn kinderen heel gemotiveerd te komen vanwege hun examens, 
want Engels is een belangrijk vak.  
 
Over het vervolg sprak ik al met Fabian, de volgende vrijwilliger van Pax Christi 
Stuttgart-Aachen die hier komt nadat ik in augustus ben vertrokken.  
 
Sommige kinderen die net zijn begonnen met de Engelse cursussen voegen zich ook bij 
mijn debating society op het AEI, terwijl anderen naar de AEI muziekgroep komen 
waar ze eveneens hun Engels kunnen oefenen. 
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Met de Engelse cursussen willen we kinderen de kans geven hun Engelse lessen op 
school bij te benen. We willen dat ze op een dag in het buitenland kunnen studeren en 
contact kunnen leggen met de internationale wereld door buitenlandse kranten of 
toeristen te begrijpen. Voor zover ik weet, zijn wij de enige organisatie in Bethlehem 
die kinderen gratis in hun Engels ondersteunt. Omdat niet veel mensen in Europa of 
Amerika Arabisch spreken, geef ik de jongeren de mogelijkheid om hun verhaal te 
vertellen, en om over Bethlehem of Palestina te communiceren in een taal die anderen 
begrijpen.” 

 
Zie ook: https://www.gofundme.com/english-tutoring-in-palestine 
 
Het AEI ziet de aktiviteiten van Theresa als een heel zinvolle aanvulling op ons werk. Via 
deze contacten werken Theresa en haar opvolger aan het vormgeven van ons 
jongerenwerk. Een belangrijke doelstelling is voor het AEI het bevorderen dat jongeren 
goed kunnen spreken en communiceren over Palestina, Bethlehem, moslim-christelijk 
samenleven en burgerschapswaarden, ook naar een internationaal publiek. Dit werk 
helpt ons om meer lijnen uit te zetten binnen de Palestijnse samenleving en nieuwe 
kringen te bereiken. 
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