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Friends of Young Bethlehem (FofYB)
Samenvatting van dit beleidsplan.
De doelstelling van de stichting Fofyb in Nederland wordt in dit plan voorop gezet.
Vervolgens komt onze zusterorganisatie AEI in Bethlehem (Palestina) in beeld met een
omschrijving van haar missie. Een speerpunt van het AEI is het verzorgen van interreligieuze
projecten. Een wezenlijk aspect van de aard van het werk van het AEI is gelegen in haar
houding van geweldloos verzet tegen de Israëlische overheersing en in haar bijdrage aan de
(internationale) vredesbeweging.
Een nieuw ontwikkelde werkzaamheid van het AEI is het functioneren als steunpunt voor
reizen, zowel van buitenlandse als binnenlandse groepen.
Bij onze eigen stichting Fofyb is een belangrijk onderdeel van het werk het geven van
voorlichting over het jongerenwerk van het AEI en het ontdekken welke middelen daarbij
gebruikt kunnen worden. Al vele jaren zet de stichting zich daarbij in om financiële steun te
verwerven voor dat jongerenwerk, waarbij de opgave is om de belangstelling van donateurs
vast te houden en de kring van donateurs verder te vergroten.
Het beleidsplan wordt besloten met een inhoudelijke omschrijving van projecten voor de
komende jaren.

1. Doelstelling
In de statuten van onze stichting staat de doelstelling als volgt omschreven:
“Het geven van bekendheid aan en het verwerven van steun voor het jongerenwerk van het Arab
Educational Institute (AEI) in Bethlehem in Palestijnse Bezette Gebieden, alsmede het ondersteunen
van ontwikkelingswerk onder Palestijnse jongeren in de bredere Bethlehem regio en de Bezette
Gebieden”.
In de doelstelling zijn dus drie elementen te onderscheiden:
a) het geven van bekendheid aan het jongerenwerk van het AEI in Bethlehem;
b) het verwerven van steun voor het jongerenwerk van het AEI in Bethlehem;
c) het ondersteunen van ontwikkelingswerk onder Palestijnse jongeren in de bezette gebieden.

2. De organisatie in Bethlehem: het AEI
In Bethlehem is de organisatie Arab Educational Institute (AEI) op diverse terreinen actief om de
Palestijnen te helpen hun moreel hoog te houden en hun veerkracht te vergroten die nodig is voor
de permanente stressvolle situatie, waarin zij leven. Deze organisatie, die zijn deuren open zet
voor zowel Moslims als Christenen, wordt gesteund door vele partners en stichtingen.
Bekende partners in Nederland, die het AEI steunen of hebben gesteund, zijn: PAX voorheen
IKV/Pax Christi Nederland, Cordaid, Adventsactie, Wilde Ganzen, Kinderpostzegels en Kerk in
Actie.
Het AEI omschrijft de eigen missie als volgt:
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“In the spirit of Palestinian solidarity and hopes for a just peace, the Arab Educational Institute
fosters educational opportunities for Palestinian communities and youth to share and
communicate to others the daily life reality of Palestine, including human rights issues and the rich
diversity of cultural and religious identities”.

3. Interreligieuze projecten als speerpunt van het AEI
Het AEI behoort tot een van de ongeveer twintig behoorlijk functionerende onderwijs-NGO’s in
het Bethlehem-gebied met een christelijke achtergrond. Het AEI is goed gepositioneerd om aan
interreligieuze dialoog te werken tussen moslims en christenen. Voor zover bekend aan het AEI, is
in geen Arabisch land een overheid bereid om een interreligieuze les te organiseren in
overheidsscholen, zoals wel het geval is bij de overheidsscholen van het interreligieuze project van
het AEI.
Dat is het resultaat van jarenlang geduldig werk en de steun van o.m. de Friends of Young
Bethlehem. De moslim-christelijke dialoog houdt eigenlijk in dat men indirect pleit voor een meer
seculiere overhead, die niet uitsluitend moslimse wetgeving invoert. Inmiddels hebben door de
jaren vele duizenden leerlingen aan dit project deelgenomen. Het effect gaat ver voorbij aan de
grenzen van de religie: jongeren raken meer open voor anderen.

4. Geweldloos verzet als kenmerk van het AEI
Een ander structureel belangrijk aspect van het werk van het AEI is de bijdrage aan geweldloos
verzet en de vredesbeweging, zoals met het Muurmuseum en de evenementen bij de Muur. In de
afgelopen jaren is meer gewerkt met advocacy acties verspreid over de West Bank waarbij de stem
van gewone Palestijnse jongeren en jonge vrouwen plaatselijk en ook internationaal meer worden
gehoord. In totaal zijn in de afgelopen drie jaar tijd zo’n 1400 Palestijnse jongeren hierbij betrokken
geweest.
Voor het realiseren van duurzame oplossingen, waarbij de leefbaarheid voor alle betrokken
partijen voorop staat, zijn eigenschappen als zelfbeheersing, inlevingsvermogen en het
standvastig uitdragen van gerechtvaardigde standpunten (soemoed) van grote betekenis.
Uiteindelijk gaat het om het verkrijgen van een rechtvaardige vrede en het behoud van de
mensenrechten.

5. AEI als steunpunt bij het voorbereiden van reizen naar Bethlehem
Het AEI staat geregistreerd als een onderwijsorganisatie bij het Palestijnse Ministerie van
Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs. Sinds 2009 is het AEI
(mede-)organisator van diverse educatieve reizen, zowel voor binnenlandse groepen als
buitenlandse. Voor het AEI zijn de laatste interessant vanwege de inkomsten; hetzelfde geldt voor
de betrokken gastfamilies. Bovendien ontwikkelt het AEI als organisatie met de daarbij aangesloten
gezinnen het vermogen om met buitenlanders goed te communiceren. Daarnaast is dit type reizen
(zoals georganiseerd door PAX in samenwerking met het AEI) bij uitstek geschikt om de
betrokkenheid te vergroten van de deelnemende reisgenoten bij het geen zich afspeelt in
Bethlehem en omgeving.
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Uiteraard vinden er individuele en groepsreizen plaats vanuit Nederland buiten het verband van
PAX. Voor zover mogelijk fungeert onze stichting als steunpunt

6. Voorlichting door Fofyb over het jongerenwerk van het AEI
Bekendheid houdt voor onze stichting in het geven van objectieve voorlichting over het
jongerenwerk zelf en de situatie waarin dat jongerenwerk wordt gegeven.
Objectief omdat het niet onze bedoeling is feiten achter te houden, die niet in het voordeel
spreken van de Palestijnen en die zouden kunnen voorkomen dat sprake is van een evenwichtig
oordeel. De stichting heeft geen politiek doel en geen propagandistisch karakter.
We geven wel voorlichting over de uiterst moeilijke omstandigheden, waaronder in bezet gebied
moet worden geleefd. In die moeilijke omstandigheden is het de opdracht van het AEI om te
werken aan de weerbaarheid en het zelfrespect van de bevolking, die te kampen heeft met een
grote mate van werkloosheid en het ontbreken van fundamentele vormen van rechtszekerheid.
Het AEI gelooft er ten diepste in, dat onder die benarde omstandigheden zinvol jongerenwerk kan
worden verricht, dat bijdraagt aan de scholing van die jongeren en het verder ontwikkelen van de
Palestijnse identiteit, ondanks interne verschillen van mening tussen de politieke partijen over de
inkleuring van de toekomst.

7. Middelen bij het geven van voorlichting
Als middelen voor het geven van deze voorlichting zien we bijvoorbeeld de boeken van Toine van
Teeffelen (Dagboek Bethlehem, Challenging the wall, Soemoed, Liefde woede en waardigheid,
Alleen in de hemel zijn er geen checkpoints en andere geschriften van het AEI), maar ook boeken
die recht doen aan de Palestijnse kant van het verhaal als Joris Luyendijk (Het zijn net mensen) en
Dries van Agt (Een schreeuw om recht).
Naar analogie van de werkwijze van PAX geeft onze stichting op verzoek voorlichting aan groepen
of individuen in Nederland, op basis van eigen indrukken en ervaringen, die in Bethlehem, de West
Bank en Israël zijn opgedaan. Alle leden van het bestuur zijn een of meerdere keren –geheel op
eigen kosten- afgereisd naar deze gebieden en hebben kennis gemaakt met de werkwijze van het
AEI.

8. Verwerven van financiële steun voor het jongerenwerk van het AEI
Vele jaren heeft de stichting zich in het bijzonder ingezet om financiële steun te verwerven, waarbij
via het eigen netwerk van het bestuur van de stichting donateurs zijn gezocht en gevonden en
waarbij de opbrengst van de expositie van beelden van een van de bestuursleden geheel ten
goede komt aan de stichting.
De bedoeling is het verder om de kring van donateurs vast te houden en verder uit te breiden door
toezending van het jaarverslag van de stichting, elektronische nieuwsbrieven en verwijzing naar
de website van de stichting, die steeds wordt geactualiseerd met betrekking tot het wel en wee
van het AEI en de situatie op de West Bank. Ook zorgt de stichting ervoor, dat een of twee keer
per jaar bedragen bestemd voor het AEI worden overgemaakt, zoals afkomstig van het
Solidariteitsfonds in Zwolle. Verder bevat de website links naar andere aanverwante sites.
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De stichting heeft zich jaren ingezet om artikelen van olijfhout (meestal in de sfeer van
kerstgroepen) te importeren uit Bethlehem ten einde die in Nederland te verkopen. Met de inkoop
wordt steun geboden aan de werkgelegenheid op dit terrein in Bethlehem, terwijl de gemaakte
winst rechtstreeks ten goede komt aan het AEI.
Sinds 2011 wordt door de stichting jaarlijks een kerstloterij georganiseerd, de drie prijzen zijn
kunstwerken, die belangeloos voor dit doel beschikbaar worden gesteld door kunstenaars, die
bekend zijn met het werk van de Friends. De opbrengst ligt in de orde van grootte van enige
duizenden euro’s.

9. Realisatie van projecten met steun van de stichting
De laatste jaren heeft de stichting de nodige aandacht kunnen besteden aan het project
Citizenship and Diversity: Christian-Moslem Living Together, onder meer via de Adventsactie. Dit
interreligieuze project, dat op 30 scholen in Bethlehem en Ramallah functioneert, destijds mede
met steun van Kerk in Actie, heeft in 2014 en 2015 gediend als een van de tien projecten van de
Adventsactie en bracht op die wijze telkens een bedrag op van meer dan € 30.000,- .
In 2017 was het 50 jaar geleden dat de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, Oost-Jeruzalem
en de Golan Hoogvlakte door Israël in 1967 werden bezet. Aan deze herdenking is door het AEI de
nodige aandacht besteed.
Voor 2018 was het project van het AEI om een community campaign te organiseren rond de
thema’s schoonmaken en schoonheid. Op en vanuit een 15–tal scholen hebben leerlingen,
docenten, en ouders een activiteit bedacht, uitgevoerd en gepropageerd om de directe
leefomgeving schoon te houden en de waardering van de schoonheid van het landschap te
bevorderen. Dat is gebeurd in het kader van het genoemde inter-religeus (moslim-christelijk)
leerproject dat op enkele tientallen scholen op de bezette Westelijke Jordaanoever plaatsvindt, in
de regio’s Bethlehem en Ramallah. Voorafgaand aan de activiteit hebben docenten religie en
sociale studies met de scholieren gesproken over de meerdere betekenissen van hygiëne in islam
en christendom. Ook AEI’s vrouwengroepen hebben een actieve rol in de campagne gespeeld,
terwijl tevens locale media werden aangesproken.
Als doelstelling voor de kerstloterij 2019 en 2020 is gekozen voor (zomer)workshops, die inmiddels
in 2020 hebben plaatsgevonden en in 2021 nog zullen plaatsvinden voor jongeren- en
vrouwengroepen. De workshops zijn van belang voor jongeren en vrouwen in Bethlehem en
omgeving om hun zelfvertrouwen te vergroten en om vanuit eigen kracht overeind te blijven in de
wankele wereld waarin zij leven. Daarmee zet het AEI zich op de kaart en springt zij op de bres
voor deze groepen. Dit werkt door in de Palestijnse wereld waarin deze mensen leven en kunnen
de groepen een voorbeeld zijn voor hun familie en gemeenschap.
Om welke groepen gaat het? Bij de jongerengroepen gaat het om 18 kinderen en 15 leden van een
onlangs opnieuw opgestarte tienergroep. Bij de vrouwen zijn er groepen met 10 jonge docentes,
30 ervaren vrouwen (die al langere tijd in het AEI actief zijn), en 20 leden van het Bethlehem
Soemoed-koor. Alle groepen zijn gemengd moslim-christelijk. De programma's van de groepen
variëren aanzienlijk, maar omvatten bijna altijd communicatievaardigheden, handenarbeid/kunst,
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leiderschapstraining (vooral voor vrouwen), excursies en de organisatie van sociale bijeenkomsten
tijdens religieuze of andere vieringen.
In de zomer van 2020 werd vanwege de epidemie gekozen voor een combinatie van online
workshops en fysieke aktiviteiten op het Soemoed Verhalenhuis, varierend van het maken van
tekeningen (ook op de mobiel, met steun van een app), handenarbeid, het schrijven van
wensen/gebeden, het doen van een rollenspel of drama, walk-en-talks in de omgeving, het
bediskussieren van films en, last but not least, het steunen van mensen die het virus hadden
opgelopen door hen messages te sturen of een voedselpakket te brengen.

10. Toekomstige projecten
Voor 2021 heeft het project uit de kerstloterij de titel: Ontdek je hulpbronnen. De realisatie van
het project, zoals dat hierna wordt beschreven is natuurlijk sterk afhankelijk van het verloop van
het corona-virus, zoals dat in het begin van 2021 heerst in Palestina. Anders dan in Israel en West
Europa zal de vaccinatie van de bevolking slechts aarzelend op gang komen, nu de financiële
middelen ontbreken om adequate vaccins op grote schaal in te kopen.
Het is voorshands de bedoeling, dat er workshops komen voor drie groepen van 10-15 jongeren,
face-to-face, gedurende een periode in de lente en zomer 2021 of eventueel in de zomer en herfst
van 2021. Per groep worden er vijf wekelijkse sessies in het Sumud Story House gegeven. De
groepen waarom het gaat zijn groepen met een gemengde christen-moslim samenstelling. Eén
groep bestaande uit tieners, één groep met een samenstelling van 18 plussers en tenslotte een
jonge vrouwengroep, al deze groepen zijn afkomstig uit het grotere Bethlehem-gebied. Veel
Palestijnen en zeker ook jongeren in Bethlehem en de Westelijke Jordaanoever worden
momenteel geconfronteerd met een reeks van in elkaar grijpende crises, grotendeels vanwege de
volksgezondheidssituatie en de aanhoudende bezetting. Deze crises zijn er op financieel,
economisch, politiek, en sociaal opzicht. In sociaal opzicht gaat het nemen van afstand –nodig voor
de bescherming tegen het corona-virus- in tegen de eigen culturele gewoonten. Belangrijke items
betreffen verder het omgaan met ziekte en dood, het toenemend huiselijk geweld en de crisis in
het onderwijs.
Het is de bedoeling dat in de voorgestelde reeks workshops geprobeerd wordt de jongeren op te
leiden en te ondersteunen bij het omgaan met deze crises door de beschikbare hulpbronnen
(resources) te ontwikkelen en te gebruiken. Gedacht kan worden aan hulpbronnen in de brede zin
van het woord. Het gaat daarbij niet alleen om materiële hulpbronnen, maar ook om netwerken,
die ingeschakeld kunnen worden. Behalve aan naaste familie en intieme relaties kan gedacht
worden aan gemeenschaps- en professionele netwerken en aan ”culturele” hulpbronnen,
hulpbronnen die een gevoel van verbondenheid, identiteit en cultureel gevoel van eigenwaarde
bevorderen. Verder aan “psychologische” hulpbronnen, waarbij het gaat om het bereiken van
innerlijke rust en het verkrijgen van de capaciteit om met trauma's om te gaan, alsmede toegang
tot diensten in de gemeenschap op een reeks van terreinen.
Na introductie in deze materie zal jongeren worden gevraagd alle mogelijke crises in kaart te
brengen waarmee zij, hun families en anderen in de omgeving momenteel worden
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geconfronteerd. De trainers zullen attent zijn op de gevoelens van angst waarmee jongeren in deze
groepen worden geconfronteerd en hoe jongeren het beste kunnen worden ondersteund bij het
omgaan met trauma's. In een wat later stadium zullen de deelnemers worden gevraagd om de
belangrijkste beschikbare bronnen op te sporen en in kaart te brengen. Tenslotte zal de uitdaging
zijn, hoe deze bronnen het beste in verschillende combinaties kunnen worden ingeschakeld.
Daarbij kunnen we in het bijzonder focussen op netwerken en diensten zonder de overige
hulpbronnen te vergeten. Uiteindelijk zullen de workshops gericht zijn op het ontwikkelen van
leiderschapscapaciteiten bij jongeren - leiderschap in een ruime betekenis van het woord.
Het programma, zoals dat hiervoor tamelijk uitvoerig is geschetst zal niet alleen gelden voor het
jaar 2021, maar zal ook verdere uitvoering krijgen in de jaren 2022 tot en met 2024.
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