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Jaarverslag 2020 van de Friends of Young Bethlehem (FofYB)
De stichting Friends of Young Bethlehem is een kleine organisatie, in de afgelopen
elf jaar is er steeds een bestuur geweest van niet meer dan vier personen, van wie
Sjaak Kuijer als secretaris/penningmeester en Paul van Teeffelen als lid en later als
voorzitter de volle termijn hebben meegemaakt.
Voorts zijn we de afgelopen jaren blij met de actieve inbreng van onze twee
bestuursleden Ada Krowinkel en Wini Zaaijer.
Ieder jaar is het laatste kwartaal het drukste voor het bestuur. De voorbereiding voor
de kerstloterij is dan in volle gang en ook worden geregeld producten uit Bethlehem,
zoals olijfhouten kerststallen en andere olijfhouten figuren, alsmede producten van
kunstnijverheid uit Palestina op kerstmarkten en dergelijke voor het goede doel
verkocht.
Alle leden van ons huidige bestuur zijn in het verleden een of meer keren in
Israël/Palestina geweest, uiteraard op eigen kosten. Dergelijke reizen verhogen de
motivatie om de mensen daar te ondersteunen, al is het maar met een luisterend en
begripvol oor.
De stichting heeft ook een creatieve en kunstzinnige kant, door bestuursleden
worden schilderijen (Ada Krowinkel) en beeldhouwwerken (Paul van Teeffelen)
vervaardigd , mede voor het goede doel.
Het jaar 2020 stond bijna geheel in het teken van het corona-virus. Vanaf medio
maart sloeg het virus toe en maakte spoedig fysieke bijeenkomsten niet goed
mogelijk.
Het bestuur heeft zich medio van dit jaar ingezet voor de NCRV Goede Doelen Actie.
Uiteindelijk zijn we er niet in geslaagd om bij onze achterban een zodanige respons
te verwerven, dat we in de prijzen zijn gevallen.
Een vast onderdeel van het jaarprogramma van de stichting is de kerstloterij, steeds
voor een specifiek project van het Arab Educational Institute (AEI) te Bethlehem.
De kerstloterij van december 2019 bracht een bedrag van € 2.360,- op. Er waren 73
deelnemers, die bijeen 236 loten hebben gekocht.
De afwikkeling van de loterij inclusief de kunstwerken, die door de diverse
kunstenaars ter beschikking worden gesteld vindt steeds plaats in het eerste
kwartaal van het daarop volgende jaar, voor de kerstloterij van 2019 dus in het eerste
kwartaal van 2020.
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Het voordeel van onze kerstloterij is, dat deze geheel via internet georganiseerd kan
worden en dat daar dus geen fysieke bijeenkomsten voor nodig zijn. Onze voorzitter
Paul van Teeffelen schreef vanaf maart 2020 twee keer per week een vaste column
voor de leden van een Probus-club, ICF-groep en twee grote groepen van oud
rechters (ongeveer 100 personen) van het hof Den Haag en hof Den Bosch. Toen de
kersttijd aanbrak, heeft hij al deze personen gevraagd om mee te doen aan onze
kerstloterij. Een flink aantal uit deze groepen heeft inderdaad de daad bij het woord
gevoegd en heeft of meegedaan aan de loterij of heeft een bedrag gedoneerd (giften
aan de stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting).
Als doelstelling voor de kerstloterij 2020 is gekozen voor lente- en zomerworkshops
voor jongeren. De workshops zijn voor jongeren en vrouwen in Bethlehem om hun
zelfvertrouwen te vergroten en om vanuit eigen kracht zich staande te houden in de
wankele wereld waarin zij leven. In tijden van corona worden zij extra geconfronteerd
met de crisis waarin zij normaliter al leven vanwege de bezetting. Het AEI springt op
de bres voor deze groepen.
Het gaat om workshops voor drie groepen van 10-15 jongeren uit Bethlehem en
omgeving. Zij komen vijf keer bij elkaar. Alle groepen zijn gemengd moslim-christelijk.
Doel is bij de jongeren leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen in de breedste zin
van het woord.
Met een ingezameld bedrag van € 2.700,= kunnen deze workshops worden
bekostigd. Dat bedrag is deze keer moeiteloos gehaald.
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Brief Annual Report Arab Educational Institute
1/9/2019-30/8/2020
In unprecedented times, AEI adapted to the emerging needs as the coronavirus crisis reached peaks
in the occupied West Bank after March 2020. AEI encouraged citizens and especially youths to be proactive and supportive in responding to the various simultaneous crises. Several solidarity initiatives
challenged the “unseen enemy” despite the impact of the lockdown, unemployment, and the huge
economic challenges due to among other things the collapse of the tourism sector in the Bethlehem
area.
AEI’s work was again led by the Palestinian value of sumud which is about keeping the community on
the land, bringing people together for the common good, caring for the vulnerable, and upholding
the value of respect for each other as well as for land and nature.
1. Inter-religious citizenship education
The project network of 30 schools helped to foster equal, responsible and participatory citizenship
and respect for diversity among teenager Moslem and Christian students. It conveyed to students,
educators and parents the message to work together for the public good during the Covid-19 crisis.
Results:
•
•
•
•

•

903 Palestinian school students in the regions of Bethlehem and Ramallah aware of
commonalities, and respectful of differences between Islam and Christianity
2 well-attended public activities in which Moslem-Christian living together is promoted
60 teachers trained in applying student-centered methodologies of inter-religious/civic
education in class
Achieving broad community support for the project involving teachers and other religious
and educational stakeholders (parents, informal leaders, imams and priests) as well as
educational authorities (district offices Bethlehem and Ramallah, headquarters Ministry of
Education in Ramallah)
3 community campaigns to spread the project message.

2. Sumud and peace advocacy
Coordinated by AEI, 20 Palestinian schools and youth/women clubs stayed involved in this advocacy
project for Palestinian youth. Supported by the EU Peace Initiative and the British charity CAFOD,
youth and women groups in both the Bethlehem and Hebron areas continued to raise their voices in
front of decision makers. The project promotes civil society engagement in non-violent actions for a
just peace.
This last year the focus was on fieldtrips and decentralized advocacy actions among young women in
the Bethlehem area, young women in downtown Hebron, three schools in the Dura region in
southern Hebron district and two youth clubs also in the Dura region. Many of the participants in the
Hebron and Bethlehem areas were active in civil actions to confront the immediate challenges people
faced because of the corona virus crisis.
3. Conflict education
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The project “Palestinian Youth Protecting Civil Values during Conflicts,” supported by the German
Federal Government (ifa) involved 8 government schools in the Bethlehem district. They worked on
upholding civic values in various types of conflict. Four hundred youth dealt with conflicts within or
imposed upon their communities, carrying out advocacy initiatives and raising their voices and
demands in front of public figures. Guided by educational leaders and various local figures, the
youths of 15-17 years conducted a story research that resulted in an Arabic-language book of 40
stories accompanied by a card game.
4. Early Warning and Response System in Hebron
A new AEI project, “Palestinian Women Operating an Early Warning and Mediation System to Prevent
Conflicts in Hebron H2” aimed at developing and operating an Early Warning and Response System
(EWRS) on local conflicts in downtown Hebron. The project, supported locally by the Women’s
Activity Association (WAA), first focused on the development of an early warning and response
system by AEI as main applicant. On the ground the project was implemented by 5 early warning
teams of 8 women in each of 5 different Hebron H2 neighborhoods. The early warners were
supported by 5 responder/mediator teams of 20 local women in each neighborhood.
5. Information and awareness-raising about the Wall (Wall Information Center)
Partially in the context of the Wall Information Center, AEI organized its Ninth Annual Sumud Festival
in September 2019 in the context of the World Week for Peace in Palestine Israel and the
International Day of Prayer for Peace. That year’s festival’s title was “The Wall is a Denial of God’s
Creation,” in accordance with the theme chosen for the World Week by members of the World
Council of Churches.
6. Sumud Story House
The Sumud Story House is located near the Bethlehem-Jerusalem checkpoint and the Wall around
Rachel’s Tomb. Rachel’s Tomb is a holy place in north Bethlehem annexed to Israel and walled-off,
made inaccessible to Palestinians. At the Sumud Story House a youth group, a kids group, a faith
group, a teacher group, a women’s group and a choir came regularly together for their weekly
meetings dealing with a wide range of social, cultural, psychological and religious topics. in the month
of July AEI organized several online summer workshops for its staff and members, under the slogan
“crossing walls.”

Arab Educational Institute
Bethlehem
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