
Themanummer 2022                                                                                                                 PAIS werkgroep Rijnmond e.o. 
   

        

   Wegkijken kan niet meer!                                                     
 

------ Ik ben er geweest ……   
 

…..… is de schrik van je leven als je als kind getuige bent van een 
nachtelijke inval in je huis, er een schietpartij op het plein is of als 
je door soldaten wordt gearresteerd.  Want dat is de omgeving 
waarin je als Palestijns kind vaak opgroeit. Met angst en geweld; 
maar ook met vader, broer, zus of andere familie die in conflict zijn 
met Israëlische soldaten of boze kolonisten, die ook bang of boos 
zijn. Je leefwereld is niet dat van een kind, maar het strijdtoneel 
van volwassenen. En dan niet één keer, maar eigenlijk altijd. 
Daarom hierna meer over kinderen in Palestina.    
 

 

-------------------------------- Kinderen in Palestina -------------------------------------------- 
 

Kinderen spelen graag buiten. In alle landen is dat zo; ook in de bezette gebieden en in de 
Gazastrook. Iedere moeder, overal ter wereld, is soms ongerust over wat haar kinderen 
buiten uitspoken. En zo nu en dan doen gewone kinderen “onverstandige” dingen. Ze 
breken tijdens hun spel een been, raken gewond of gooien met stenen. Niets bijzonders, 
denkt u.   
 

--------------- Palestijnse kinderen onder de (militaire) bezetting  --------------------- 
 

Zo niet in de bezette Palestijnse gebieden. Daar is het bezoek aan een ziekenhuis voor de ouders een groot 
probleem in verband met afgesloten wegen en checkpoints. Zelfs ziekenauto’s worden tegengehouden. En 
mag de ziekenauto of de inderhaast geregelde taxi al doorrijden, dan mag vaak alleen de gewonde of zieke 
mee. Hulp komt daardoor vaak te laat en er ontstaat onnodige blijvende schade. Bovendien is begeleiding 
door een ouder vaak een probleem vanwege ‘permits’ (vergunningen) of om ‘veiligheidsredenen’,  
         
       Soms zijn Palestijnse kinderen gewoon baldadig; uit wanhoop over hun leefsituatie, de beperkingen en 
het geweld in hun omgeving. Ze gooien met stenen of schieten met een katapult. Ook naar militairen, en 
worden dan opgepakt en vastgezet. Niet op een gewoon politiebureau, maar in een militaire post of zelfs in 
de gevangenis. De bezette gebieden vallen immers onder militair gezag en niet onder de burgerlijke  
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autoriteiten. Hun ouders weten vaak niet waar hun kind wordt vastgehouden. En als ze het weten, worden 
ze niet bij hun kind toegelaten.  
 
Bij het verhoor, waarbij meestal geen advocaat wordt toegelaten zoals internationaal is vastgelegd, wordt 
meestal stevig doorgevraagd op de gezins- en familiesituatie. Palestijnse kinderen spreken geen Ivriet en 
verstaan hun ondervragers meestal niet. Onder druk en angst is er dan vaak maar één uitkomst: de gewenste 
informatie verstrekken, ja zeggen en de voorgelegde verklaring ondertekenen. Ook dit mag niet volgens 
internationale afspraken, maar heeft meestal verregaande consequenties voor familieleden, hun ‘permits’ 
en de woon- en werkmogelijkheden.   
Opgepakte Palestijnse jonge kinderen worden regelmatig ook vastgehouden om de ouders of familie onder 
druk te zetten. Vaak onder dreiging van langdurige detentie of veroordeling. Israël is dan ook het enige land 
ter wereld dat kinderen voor militaire rechtbanken brengt en handelt in strijd met het VN-Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind.   
          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het 
Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat, hebben een aantal organisaties  
de Palestijnse Kinderrechten Coalitie opgericht. Zie  www.palestijnsekinderencoalitie.org  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--------- Beperkingen ------------------------------------------------------------------------------  
 
En ook op weg naar school worden Palestijnse kinderen vaak gehinderd door kinderen van kolonisten, door 
volwassen kolonisten die hen uitdagen, of, zoals in het centrum van Hebron, waar Palestijnse 
schoolkinderen elke dag op weg naar en van hun scholen door militairen streng worden gecontroleerd. 
Want, wanneer een kolonistenjong met stenen gooit is het - onder burgerlijk gezag - baldadig, maar het 
Palestijnse joch dat een straat verderop ook met stenen gooit is - onder militair gezag - een terrorist.  

 
Daarom laten 
we hierna 
enkele kinderen 
en een moeder 
uit een 
Palestijns – 
Nederlands 
gezin aan het 
woord.  
 
 

 
 

 

Vliegeren kan niet meer!  
Onze heuvel bij het dorp is bezet! We mogen er niet meer vliegeren, omdat er 
nu een caravan met kolonisten staat. Met prikkeldraad er omheen. En ze 
dreigen op ons te schieten! Maar op de heuvel waait het goed en nu kunnen 
we niet meer vliegeren. Mijn vader zegt dat die caravan illegaal is en dat de 
kolonisten meer land willen bezetten. En de politie doet niets.  
Mehmet en ik zijn verdrietig en boos.    

 

Beng, beng, beng ….   
                         (pief, paf, poef) 
Van mijn moeder mogen we op straat geen soldaatje of 
politie en dief meer spelen. En geen houten geweren en 
pistolen maken. Want, zegt mijn vader, dan kunnen de 
soldaten zich bedreigd voelen en gaan schieten of een 
rookgranaat gooien. Heel jammer, want we zijn toch 
geen terroristen?   
Yasin.  
 

 

http://www.palestijnsekinderencoalitie.org/
https://palestijnsekinderencoalitie.org/


Themanummer 2022                                                                                                                 PAIS werkgroep Rijnmond e.o. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------- Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen ---------------------  
Bron: Save the Children – oktober 2020 
 

Palestijnse kinderen die opgesloten zitten in Israëlische gevangenissen krijgen te maken met 
onmenselijke behandelingen. Ze brengen soms weken in eenzame opsluiting door, worden geslagen, 
vernederd en verhoord zonder dat er een advocaat bij is. 

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Save the Children. Save the Children sprak met meer dan 470 
kinderen uit de Westelijke Jordaanoever die de afgelopen 10 jaar in een gevangenis hebben gezeten. Daaruit 
bleek dat de meerderheid van de kinderen ’s nachts uit hun huizen werden gehaald, geblinddoekt en met 
hun handen op hun rug gebonden werden afgevoerd. Velen van hen wisten niet waarom ze gearresteerd 
werden en waar ze naartoe gingen. “Ze vernielden de voordeur, kwamen mijn kamer binnen, bedekten mijn 
gezicht met een tas en namen me mee. Ze vertelden mijn vader dat ze me de dag erna terug zouden brengen, 
maar ik kwam pas na 12 maanden terug”, vertelde Abdullah1, die als kind zes keer gevangen heeft gezeten. 
 

Militaire rechtbanken 
Ieder jaar worden honderden Palestijnse kinderen opgesloten door de Israëlische autoriteiten. Het zijn  
de enige kinderen ter wereld die vervolgd worden door een militair, in plaats van een burgerlijk rechts-
systeem2. De meest voorkomende aanklacht is het gooien van stenen, waarop een gevangenisstraf van 
maximaal twintig jaar staat. 

 
1 Uit veiligheidsoverwegingen gebruiken we aliassen. De echte namen van respondenten zijn bekend bij Save the Children. 
2 Bron: Defence for Children International (DCI-P), Military detention, zie ook https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention 

Onze kinderen zijn Palestijns en Nederlands. Ze groeien op in Palestina, in Beit Safafa, een 
Palestijns dorp tussen Bethlehem en Jeruzalem. Ze zijn nu 8 en 6 jaar oud. Elke dag rijden 
we door de militaire checkpoints want hun school ligt in Beit Jalla aan de andere kant van 
de muur. Mijn dochter is zich er al jaren bewust van dat zij er niet typisch Palestijns uit 
ziet met haar blonde haren en blauwe ogen. Ze merkte ook al jaren geleden op dat als ik 
achter het stuur zit, de soldaten onze auto niet stoppen, maar dat ze bij haar vader in de 
auto wel regelmatig gestopt werden. Ik heb haar dus al vroeg moeten uitleggen wat racisme 
en discriminatie betekent en welke privileges je hebt met een blanke huidskleur.  
 

Op school zitten kinderen uit Bethlehem en omgeving en uit Jeruzalem. De kinderen uit 
Bethlehem kunnen niet door het checkpoint. Dat betekent dat onze kinderen een groot 
aantal schoolvriendjes niet bij ons thuis kunnen uitnodigen. En als we een verjaardags-
feestje willen vieren, moeten we een locatie in Bethlehem zoeken, zodat iedereen kan 
komen. Het is soms best lastig om dit uit te leggen aan de kinderen.  
 

Inmiddels weten ze dat Palestina is overgenomen door de Staat Israël. Ze voelen zich niet 
op hun gemak in de buurt van de Israëlische soldaten. Maar ik merk ook aan ze dat ze zich 
niet op hun gemak voelen met de Hebreeuwse taal en met Israëlische mensen. Als we naar 
de grote leuke speeltuin in West-Jeruzalem gaan of naar de dierentuin, dan voelen ze zich 
soms ongemakkelijk. Er lopen ook veel burgers rond met pistolen in hun zak of een geweer 
over hun schouder. En ook al zien de kinderen er niet echt uit als Palestijnen, ze zijn het 
wel. En ze durven soms geen Arabisch te spreken, omdat ze bang zijn voor de reactie. 
Maar wij leren hen dat ze trots mogen zijn op hun afkomst; ze hebben niks fout gedaan.  
 

     We hopen dat er een tijd komt waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. 
     Kristel   
 

 

applewebdata://45730F41-1FA8-4B84-9D25-7157F030C0FD/getattachment/Actueel/Nieuws/2020/Palestijnse-kinderen-onmenselijk-behandeld-in-Isra/Defenceless-report-Save-the-Children-Oct-20.pdf.aspx?lang=nl-NL
https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
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Mensonterende behandeling 
Kinderen beschrijven hun ervaring in de gevangenis als een “marteling”, “mensonterend” en 
“beangstigend”. Amina3, die gevangengenomen werd toen ze 15 was, zei: “Je voelt je geen mens meer 
daar. We werden behandeld alsof we dieren waren.”  
 

Uit het onderzoek van Save the Children blijkt dat van de ondervraagde kinderen: 
• 81% fysiek werd mishandeld en 89% te maken kreeg met verbale mishandeling 

• 52% werd bedreigd met mishandeling van hun familieleden 

• 86% te maken kreeg met vernederend lichamelijk onderzoek (zogeheten visitaties) 

• 88% geen goede gezondheidszorg kreeg, ook niet na specifiek verzoek daarom  

• Bijna de helft (47%) geen contact mocht hebben met een advocaat. 

“Er bestaat geen excuus voor de fysieke en mentale mishandeling van kinderen. Waar ze ook van 
beschuldigd worden, of ze nou schuldig of onschuldig zijn, deze kinderen moeten in eerste instantie 
behandeld worden als kinderen, inclusief alle vormen van bescherming die hierbij horen”, zegt Jeremy 
Stoner, regionaal directeur van Save the Children in het Midden-Oosten. 

Enorme impact  
Het onderzoek laat ook zien hoe groot de impact van hun tijd in 
de gevangenis is geweest. De meeste kinderen geven aan dat 
de nare ervaringen hen voor altijd hebben veranderd. Kinderen 
worstelen vaak met slapeloosheid, nachtmerries, 
eetstoornissen, gedragsveranderingen, boosheid of depressieve 
gevoelens. In sommige gevallen heeft dit geleid tot fysieke 
symptomen zoals chronische spierpijn, hoofdpijn en 
ongecontroleerd trillen. 
 

Stop vervolging en detentie van kinderen  
Militaire arrestaties en detentie van Palestijnse kinderen is al decennialang een ernstig mensenrechten-
probleem. Save the Children roept de Israëlische regering op om het internationale rechtssysteem te 
respecteren, en een einde te maken aan de detentie en mishandeling van kinderen onder het militaire 
recht. Tegelijkertijd moet de Palestijnse Autoriteit (PA) veel meer doen om kinderen die gevangen hebben 
gezeten te helpen. De stigmatisering van gedetineerde kinderen moet worden verminderd. Ook zouden 
kinderen psychologische steun moeten krijgen en ondersteund worden bij hun reïntegratie in de 
gemeenschap en het onderwijs. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld.  

We geven kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen hen tegen honger, 
misbruik, verwaarlozing en uitbuiting. www.savethechildren.nl  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------- ‘In de steek gelaten door de wereld’ --------------------------------- 
Bron: Save the Children; 28 juni 2021  
 

Dat blijkt uit het rapport 'Hoop onder het puin’ dat kinderrechtenorganisatie Save the Children in juni  
2021 uitbracht. De bevindingen komen naar voren nu Palestijnse inwoners van de wijken Sheikh Jarrah  

 

 
 

http://www.savethechildren.nl/
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en Silwan in Oost-Jeruzalem worden geconfronteerd met 
huisuitzettingen en de sloop van woningen. Voor het rapport 
raadpleegde de kinderrechtenorganisatie 217 Palestijnse families 
op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Van al deze 
families zijn hun huizen in de afgelopen tien jaar door Israëlische 
autoriteiten gesloopt. 
 

De meeste kinderen hebben gevoelens van depressie en angst. Tachtig procent van de geraadpleegde 
kinderen voelen zich machteloos. Zelfs hun ouders konden hen niet beschermen. Door de gedwongen 
verhuizing missen ze ook lange tijd school. 

 

 

 

 

 

 

 
Ouders ook machteloos 
Een meerderheid van de ouders (76%) en verzorgers voelt zich ook machteloos. Daarnaast voelen ze ook 
schaamte (75%), irritatie en woede (72%), en zijn ze emotioneel ver verwijderd van hun kinderen (35%). 
Financieel gezien staan de meeste gezinnen er na de sloop slecht voor.  Een kwart verloor zelfs hun baan. 
Maar weinig gezinnen kregen financiële steun om hun leven weer op te bouwen. 
 

In het eerste kwartaal van 2021 zijn de vernielingen verdubbeld: 293 Palestijnse eigendommen zijn 
verwoest. Sinds 1967 hebben de Israëlische autoriteiten in totaal 28.000 Palestijnse huizen gesloopt.  
Save the Children dringt er bij de nieuwe regering van Israël op aan om onmiddellijk een einde te maken 
aan de sloop van huizen en eigendommen in de bezette Palestijnse gebieden. Daarnaast moet gedwongen 
overdracht van huizen en grond onmiddellijk gestopt worden.  
Save the Children biedt psychosociale steun aan de getroffen kinderen en hun ouders. 
 

 

 
 
 
Israël verklaart Defence for Children Palestina en andere mensenrechtenorganisaties als terroristisch  
- 23 Okt 2021  

Het Israëlische Ministerie van Defensie heeft een militair bevel uitgevaardigd waarin Defence for Children 
Palestina en vijf andere Palestijnse mensenrechtenorganisaties in de Palestijnse gebieden worden 
gekenmerkt als terroristisch. Hiermee worden de belangrijkste Palestijnse mensenrechtenorganisaties min 
of meer aan banden gelegd. Met dit besluit krijgen Israëlische autoriteiten de mogelijkheid om kantoren te 
sluiten, middelen in beslag te nemen, medewerkers gevangen te nemen en (financiële) steun en steun-
betuigingen te verbieden. Defence for Children Nederland veroordeelt ten zeerste de recente beslissing 
van de Israëlische regering om onder andere Defence for Children Palestina tot terroristische organisatie te 
verklaren.  

Dit onrecht is mogelijk omdat wij als westerse landen wegkijken en de strijd tegen dergelijke 
schendingen van de mensenrechten overlaten aan ngo’s, die, zoals Defence for Children Palestina,  

vervolgens door de staat Israël als onwettig en terroristisch worden verboden 

De 16-jarige Fadi1: “Niemand heeft ze ervan weerhouden ons huis en onze levens te vernietigen. 
      Dus waarom zou ik de moeite nemen om te dromen over een goede toekomst?” Zeventig  
      procent voelt zich sociaal geïsoleerd.  
De 14-jarige Faris: “Iedere keer verhuizen, ik heb het gevoel dat waar ik ook ga, ze me zullen  
      komen halen en mijn leven zullen vernietigen.”  
De 15-jarige Ghassan: “Ik heb alleen maar droevige herinneringen. Ik voel me nog steeds     
      getraumatiseerd door de soldaten en hun honden die mijn vader aanvielen. Ik heb  
      nachtmerries over de bulldozers die elke steen in ons huis kapot maakten. De geluiden van  
      de explosies achtervolgen me nog steeds.” 
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“Het is een onrechtvaardige actie van de Israëlische autoriteiten om legitiem mensenrechtenwerk en 
kinderbescherming als crimineel en terroristisch te bestempelen. Kinderen in de Palestijnse gebieden 
hebben recht op bescherming en juridische bijstand”, zegt Mirjam Blaak, directeur Defence for Children 
Nederland.     
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de 
rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen 
gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving 
en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het  
VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere  

internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving daarvan te monitoren. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

--------- Aantal gevallen van eenzame opsluiting van kind gevangenen neemt toe -----------   
Uit recent onderzoek van Military Court Watch getiteld ‘Monitoring the Treatment of Palestinian Children 
in Israeli Military Detention’ blijkt de eenzame opsluiting van gevangen kinderen toe te nemen. Lag het 
percentage eenzaam opgesloten kind gevangenen lang op minder dan 4% (d.i. tussen 20 tot 40 kinderen 
per jaar), nu is dat gestegen naar bijna 20%, wat neer komt op tussen de 100 en 200 kinderen. Bovendien 
blijkt dat de meeste van deze kinderen voor ondervraging worden overgebracht naar locaties in joodse 
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever of in Israël. Zowel eenzame opsluiting, als het verplaatsen 
naar buiten de Westelijke Jordaanoever is in strijd met volkenrechtelijke bepalingen. Conclusies die 
worden onderschreven door het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind en door UNICEF.   

 

--------- Vier op de vijf kinderen in Gaza leeft met depressie, verdriet en angst ---------------   

De land-, lucht- en zeeblokkade, opgelegd door de regering van Israël, hebben afgelopen jaren tot een 
mentale gezondheidscrisis onder kinderen en jongeren in de Gazastrook geleid, blijkt uit verontrustend 
onderzoek van Save the Children.        
Het mentale welzijn van kinderen, jongeren, ouders en verzorgers is afgelopen jaren dramatisch 
verslechterd. Het aantal kinderen met stress steeg sinds het laatste onderzoek in 2018 van 55 procent naar 

         Palestijnse kinderen in Israëls Militair Detentie Systeem  
        Kinderen achter tralies                           https://youtu.be/fxzvJNFOwvkVideo                           

Israëlische soldaten knielden bovenop de 16-jarige Osama terwijl ze hem onder schot 
hielden, arresteerden de 17-jarige Qusai om drie uur ’s nachts in zijn huis en dwongen de 
17-jarig Islam om ’s nachts buiten in de kou te slapen. De Israëlische autoriteiten hielden 
de drie jongens vast voor periodes variërend van zeven dagen tot anderhalf jaar. Kinderen 
achter Tralies: Palestijnse kinderen in Israëls Militaire Detentie Systeem is een korte 
documentaire die de verhalen deelt van drie Palestijnse kinderen op de bezette Westelijke 
Jordaanoever en hun ervaringen tijdens arrestatie, ondervraging/ verhoor en 
gevangenschap binnen het Israëlische militaire detentiesysteem. Kinderen achter Tralies 
werd geproduceerd door Defence for Children International – Palestine en ging in première 
op 20 november 2021, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Onlangs werd 
de Nederlandse vertaling verzorgd door de werkgroep Kairos-Sabeel Nederland Noord  
 

  Kinderen achter Tralies: Palestijnse Kinderen in Israëls Militair Detentie Systeem - YouTube 

 

    

  
 

 
 
 

 

https://youtu.be/fxzvJNFOwvk
https://kairos-sabeel.nl/palestijnse-kinderen-in-israels-militair-detentie-systeem/
https://www.youtube.com/watch?v=fxzvJNFOwvk
http://www.defenceforchildren.nl/
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80 procent. Save the Children sprak voor het onderzoek met bijna 500 kinderen en ruim 150 ouders en 
verzorgers in de Gazastrook.  
 

Veel kinderen leven met gevoelens van angst, nervositeit, verdriet, somberheid en verlies. 84 procent van 
de kinderen geeft aan zich angstig te voelen (50 procent in 2018); 80 procent zegt nerveus te zijn (55 
procent in 2018); 77 procent zegt zich verdrietig of depressief te voelen (62 procent in 2018) en 78 procent 
zegt te rouwen (55 procent in 2018). Ook blijkt dat meer dan de helft van de kinderen in Gaza suïcide heeft 
overwogen en dat drie op de vijf zichzelf verwondt. Bedplassen, concentratie- en communicatieproblemen 
komen bij veel van deze kinderen en jongeren voor, zichtbare uitingen van aanhoudende stress.  
 

Geweld, blokkades en pandemie 
Zo’n 47 procent van de bevolking in Gaza is kind en zij doorstonden de afgelopen 15 jaar zes heftige 
momenten: 5 geweldsescalaties en de COVID-19-pandemie. En door de land-, lucht- en zeeblokkade is er 
nauwelijks toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg. Hierdoor is een mentale 
gezondheidscrisis onder kinderen en jongeren ontstaan. 

 
 
 
 
 
Wake-up call. Pim Kraan van Save the Children Nederland: “De kinderen die we voor het onderzoek 
spraken, leven in een voortdurende staat van angst, zorgen en verdriet. Ze kunnen niet goed slapen of zich 
concentreren. Het fysieke en mentale bewijs van hun leed is schokkend en zou een wake-up call voor de 
internationale gemeenschap moeten zijn.” Hef de blokkade op! 
 

‘TRAPPED: The impact of 15 years of blockade on the mental health of Gaza’s children’ In dit rapport lees je 

hoeveel invloed het conflict in de Gazastrook heeft op de kinderen die daar wonen. LEES HET RAPPORT HIER   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------  
Rotterdam voor Gaza is een initiatief van maatschappelijke organisaties, kerken en politieke partijen die 
elkaar vinden in de verontwaardiging over de bezetting van de Palestijnse gebieden, de schending van de 

mensenrechten op de Westoever en Jerusalem en in de Gazastrook.   www.rotterdamvoorgaza.nl  
 

Rotterdam voor Gaza steunt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen in Gaza. Steun kan door geld 
over te maken. Dat geld gaat naar hulp aan kinderen die getraumatiseerd zijn maar ook naar projecten die 
ervoor zorgen dat kinderen kunnen spelen. Organisaties die we steunen: 
⚫Takween in Jabaliya (psychologische hulp aan getraumatiseerde kinderen) 

⚫Playgrounds for Palestine 

⚫Moeder en kind centra 

Eind 2021 kon Rotterdam voor Gaza al 5.000 euro overmaken aan de organisatie Takween. 
Afgelopen maart was de directeur Sadi Dabor van Takween op een bijeenkomst van Rotterdam voor Gaza in 
Rotterdam. De organisatie is erg blij met de steun en stuurt regelmatig een verslag met foto’s van de 
activiteiten. Maak uw bijdrage over naar Stichting Palestina Rotterdam ovv “Kinderen van Gaza”, 
rekeningnummer NL94 INGB 0006360364.   
 

Voor meer informatie over de situatie van kinderen in bezet Palestina, ga naar: 

- www.dci-palestine.org    - www.palestijnsekinderencoalitie.org   
- www.gate48.org                                 - www.nowaytotreatachild.org   
- www.unochaopt.org    - www.eajg.nl                 - www.militarycourtwatch.org  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------  

 

Amr (14 jaar) herinnert zich nog hoe bang hij was tijdens de escalatie van geweld vorig jaar: “Ik 
kon niet slapen omdat ik een nachtmerrie had. Ik was heel bang dat ze ons huis of dat van de 

buren zouden bombarderen. Ik stond op scherp.” 
 

https://www.savethechildren.nl/sci-nl/media/Save-the-children/PDF/Trapped-June-2022.pdf
http://www.rotterdamvoorgaza.nl/
http://www.dci-palestine.org/
http://www.palestijnsekinderencoalitie.org/
http://www.gate48.org/
http://www.nowaytotreatachild.org/
http://www.unochaopt.org/
http://www.eajg.nl/
http://www.militarycourtwatch.org/
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---------- Slotwoord. Ervaar zelf hoe het leven voor Palestijnen is  -------------------  
 

In dit themanummer proberen wij een beeld te schetsen van de moeilijke omstandigheden waarmee de bewoners 
van de bezette Palestijnse gebieden, en in het bijzonder kinderen, dagelijks te maken hebben. Omstandigheden die 
grote invloed hebben op het leven, de samenleving waarin zij verkeren en daarmee op de opvoeding van hun 
kinderen. Beperkingen, vernederingen en weinig perspectief op een betere toekomst van henzelf en van hun 
kinderen tekenen het samenleven daar. Het verklaart ook veel van de frustratie en het verzet onder m.n. de 
jongeren. Maar hoe dat in het echt voelt kunnen wij nooit zo doorleefd ervaren als de mensen daar, voor wie het 
dagelijkse werkelijkheid is. Daarom zijn wij er als werkgroep van overtuigd dat door er over te blijven vertellen het 
aantal mensen dat dit onrecht herkent (en bereid is daar ook stelling tegen te nemen) blijft groeien. En tot die 
beweging naar bewustwording voldoende kracht heeft om werkelijk het verschil te maken, roepen wij op om niet 
alleen Israël te bezoeken, maar óók Palestina.   
 ➔    Een goede manier om vorm te geven aan uw solidariteit en betrokkenheid met iedereen in Israël en Palestina 
die duurzame vrede wil, is het maken van een Kom-en-zie reis; reizen waartoe de Palestijnse christenen ons sinds 
2009 in het Kairos-document oproepen.  
Informatie over Kom en zie-reizen:  www.kairos-sabeel.nl , www.tentofnations.nl en www.ontmoetpalestina.nl. 
 

      Wij stellen het op prijs wanneer u zich bij ons aanmeldt als belangstellende. Dat kan op het mailadres  
      paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com. Dan kunnen wij u blijvend informeren over de ontwikkelingen.  
      En zoekt u meer informatie over ons werk en dat van anderen, kijk dan op www.paisrijnmond.nl. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

En wanneer u zich in de situatie daar heeft verdiept en mogelijk zelf in Palestina bent geweest,  
dan geldt … 

                          ….. Je bent er geweest                     
 

Je kunt nooit meer zeggen   
dat je het niet wist, 
je stond bij de muur 
je hebt het gehoord     je kunt nooit meer zeggen 
je voelde het vuur     dat je ’t niet wist,         met dank aan:  
je zag hoe gestoord     je hebt het gevoeld    Levendig Uitgever 2015 
het recht van de sterksten liefde vertrapt  je hebt er gestaan                 ISBN 978 94 91740 37 4    
mensen gijzelt                 Arie de Bruin en  
olijfbomen kapt     je kunt nooit meer zeggen                 Len Munnik 
huizen vermorzelt,     dat je ’t niet wist, 
land ingepikt      je hebt er gehuild …. 
kinderen keelt en vrouwen verstikt   wat heb je gedaan?  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
       Als bemoediging en groet attenderen wij u tenslotte op de positieve actie van jongeren  
          in het YouTube filmpje met de song `Jerusalema` https://youtu.be/kbuJ61WBdpo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PA-IS; Palestina – Israël/ vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het 

ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede 
voor Israëliërs en Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.    

 

 
 
 
 Colofon                   paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com                             www.paisrijnmond.nl    

PAIS steunen?   Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over  
    op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS. 
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