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Jaarverslag 2021 van de Friends of Young Bethlehem (FofYB) 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag van FofYB van 2021. 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 hoopt dat dit jaarverslag een goed overzicht biedt..  
 
Bestuurssamenstelling : 
Paul van Teeffelen, voorzitter, 
Wini Zaaijer, secretaris, 
Sjaak Kuijer, penningmeester, 
Ada Krowinkel. lid. 
Bij het bestuur zijn verder actief betrokken  
Lidy Meier en Lia van Opheusden, die het bestuur waar mogelijk van advies dienen. 
 
Het bestuur kwam in 2021 slechts twee keer fysiek bijeen, n.l. op 1 februari en op 27 
september. Het gehele jaar 2021 stond in het teken van het heersen van het corona-virus. 
Uiteraard is er veel informatie  uitgewisseld per mail.  
 
Doelstelling Stichting Friends of Young Bethlehem ,(FofYB): 
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, Palestina.. 
Vanaf 1 januari 2017 zijn we als stichting officieel gecertificeerd en mogen we het CBF-keur 
voeren. 
 
Het AEI 
Door het corona virus wordt Bethlehem nauwelijks bezocht nog door toeristen, waardoor een 
belangrijke inkomstenbron weggevallen is. 
Ook het AEI maakt een moeilijke periode door, omdat het steeds moeilijker wordt projecten 
gesubsidieerd te krijgen. Ook de donatie inkomsten lopen terug, 
Noodgedwongen heeft het AEI daarom een aantal zeer drastische bezuinigingsmaatregelen 
moeten doorvoeren, waaronder het afstoten van de locatie in de Paul VI Street.  
 
Meer jaren beleidsplan: 
In dit jaar 2020 is gewerkt aan een meer jaren beleidsplan, waarbij de doelstelling van de 
stichting Fofyb in Nederland wordt geformuleerd (zie hiervoor) en waarbij onze 
zusterorganisatie AEI in Bethlehem (Palestina) aan bod komt met een omschrijving van haar 
missie.  
Een speerpunt van het AEI is het verzorgen van interreligieuze projecten, terwijl een 
wezenlijk aspect van haar werk is gelegen in haar houding van geweldloos verzet 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 is een belangrijk onderdeel het geven van voorlichting over het 
jongerenwerk van het AEI en welke middelen daarbij gebruikt kunnen worden. Al vele jaren 
zet de stichting zich daarbij in om financiële steun te verwerven voor dat jongerenwerk, 
waarbij het de kunst is om de belangstelling van donateurs vast te houden en de kring van 
donateurs zo mogelijk  verder te vergroten. 
Het beleidsplan wordt besloten met een inhoudelijke omschrijving van projecten voor de 
komende jaren. 
In 2022 zal de eerstvolgende bestuursvergadering geheel worden besteed aan een 
vaststelling van dit beleidsplan.  
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De kunstfabriek 
Voorafgaand aan de kerstloterij vond weer een tentoonstelling plaats van de Kunstfabriek op 
2 en 3 oktober 2021 in het Ginneken. De Kunstfabriek wordt geleid door Ada Krowinkel, Lidy 
Meier en Paul van Teeffelen, die een personele unie vormen met het bestuur van FofYB. De 
opbrengst van de door henzelf verkochte beelden/schilderijen gaat geheel of gedeeltelijk 
naar FofYB. Op die wijze is weer een mooi bedrag binnengekomen. 
 
De kerstloterij 
Ook dit jaar was onze kerstloterij weer een succes. Er zijn 256 loten van € 10,= per stuk 
verkocht en is ook een bedrag van € 1.105,= aan donaties binnengekomen. De totale 
opbrengst voor FofYB bedroeg aldus € 3.665,=, waartegenover geen of nauwelijks enige 
onkosten staan, omdat de prijzen zoals gebruikelijk door een aantal kunstenaars gratis voor 
ons goede doel als prijs gedoneerd werden. 
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Annual Report Arab Educational Institute 
1/9/2020-30/8/2021 

Summary 

 
At the end of 2020, the Christmas tree was lightened at Nativity Square in Bethlehem, a symbol of 
hope. Yet in 2020-1 the on-going coronavirus crisis and the occupation left once again scars on the 
Bethlehem and Palestinian communities.  
 
1. Inter-religious citizenship education 
Christian and Muslim students, educators and parents joined the message of working together for the 
public good during the Covid-19 crisis. The joint Christmas feast celebration was in most of the 
participating schools replaced by small celebrations. 
   
Results: 
1. 984 Palestinian school students in the 

regions of Bethlehem and Ramallah 
became more aware of commonalities, 
and respectful of differences between 
Islam and Christianity 

2. 3 public activities in which Moslem-
Christian living together was promoted. 

3. 60 teachers trained in applying student-
centered methodologies of inter-
religious/civic education in class; half of 
them designing an inter-religious lesson 
plan.  

4. 27 school-based advocacy actions 
organized to spread the project message, with over 2000 attendants in total. 

5. AEI conducted a series of interviews with Moslem and Christian personalities about A 
Christian-Islamic Religious Vision on the Concept of Sumud in Times of Covid-19 Crisis, 
supported by KAICIID (international dialogue center, Vienna).  

6. A subsidy of German funder missio made it possible to develop a website on inter-religious 
education in the context of the COVID pandemic, including YouTube films, online games, 
Power Points, and model lessons and other teaching 
materials. 

 
7. Sumud and peace advocacy  
 
Locally coordinated by AEI, 20 Palestinian schools and 
youth/women clubs in the southern West Bank contributed 
to a community 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 raised their voices in front of local decision 
makers. A mixture of 600 school-age teenagers and young women up to 35-years-old became active 
in their communities In the Bethlehem and Hebron areas after a training in advocacy, 
communication, and international law.  
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8. Conflict education 
 
The project “Palestinian Youth Protecting Civil Values 
during Conflicts,” supported by the German Federal 
Government (ifa) involved 8 government schools in 
the Bethlehem district: Battir, ‘Abediyyeh, Artas, Beit 
Jala, Aida Camp, Doha, and Dar Salah. They worked on 
upholding civic values in the context of various types 
of conflict. 400 youth studied tensions and conflicts 
within or imposed upon their communities. They 
carried out advocacy initiatives and raised their voices 
and demands in front of public figures. Guided by 
educational leaders and various local figures, the youths of 15-17 year conducted a story research 
that resulted in an Arabic-language book accompanied by a card game. During a Day of Respect in the 
late summer, the different school communities raised local publicity and attention to their advocacy 
issue. The final December conference, “Respecting the People and the Land in Times of Conflict,” was 
spread out over four days, so as to prevent a large gathering, and was held in the open air.  
 

 
 
9. Early Warning and Response System in Hebron 
 
A new AEI project, “Palestinian Women Operating an Early Warning and Mediation System” aimed at 
developing and operating an Early Warning and Response System (EWRS) on local conflicts in 
downtown Hebron.  
 
Dealing with violence against women and domestic violence was an important aspect of the conflicts 
the project attempted to prevent or deal with. Moreover, Hebron downtown is much affected by the 
presence of Israeli settlements which directly impact on women’s lives and their chances to 
participate in society.  
 
On the ground the project was implemented by 5 early warning teams of 8 women in 5 different 
Hebron H2 neighborhoods. The early warners were supported by 5 responder/mediator teams of 20 
local women per neighborhood, all volunteers.  
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10. Information and awareness-raising about the Wall  
 
The Wall Information Center at AEI’s Sumud Story House in North-Bethlehem aims to give voice to 
Palestinians who are directly hurt by the so-called separation wall. It provides information about the 
impact of the wall toward domestic and international audiences and gives attention to people’s 
narratives of loss as well as their sumud [steadfastness, resilience]. Doing so it amplifies the voices of 
Palestinian women living in the shadow of the wall.  
 
Various small events were organized along the Wall, including interfaith prayers, a drama 
performance, kids reciting wishes and prayers in front of the Wall, and children making symbolic 
photos about peace and justice. AEI collected photos and brief videos about “challenging the 
difficulties” (during corona time) taken by some 30 women, youth and kids groups’ members.           
 
11. Sumud Story House 
 
At the Sumud Story House 2 women groups, a choir, and youth and faith groups, came regularly 
together for their weekly meetings dealing with a wide range of social, cultural, psychological and 
religious topics. Seven training sessions (online and offline) took place with a SSH women’s group (25 
members) on subjects related to the impact of the wall, like narrating stories, the latest political and 
human rights developments around the Wall, prayers for people suffering from the occupation, 
writing wishes and documenting life stories of some women about sumud. 
 
In a series of workshops on trauma supported by the Friends of Young Bethlehem, a qualified 
psychologist, Sandrine Hilal, director of the “Psychology Today” Institute in Bethlehem, led sessions 
with titles such as “How Do You Act When You Are Angry?” “Tolerance helps get you out of the prison 
you sometimes put yourself in.” “How can we deal with personal problems?” “How to transcend 
inner walls?” “Leave the difficulties behind and start your life again!” “The steadfastness of 
Palestinian women and their role in the community.” The sessions were attended by 45 youth and 
young women. 
 

 
 
 

 


