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Van de bestuurstafel
De laatste ontwikkelingen in
activiteiten van Givat Haviva - 2015

Van de bestuurstafel
De tentoonstelling “Through others eyes” die wij vorig jaar in
De Gang in Haarlem en in de Lourdeskerk in Scheveningen
hebben gehouden krijgt een vervolg! Ditmaal zullen de foto’s
te zien zijn in de Domkerk te Utrecht. We zijn erg enthousiast
over deze prachtige locatie.
Gezien de centrale ligging hopen we dat u in grote getale
komt kijken. De tentoonstelling wordt geopend op zondag
20 september om 13.30 uur en duurt tot en met 21 oktober.
Het programma van de opening wordt u digitaal toegestuurd
en zal ook op de website te vinden zijn.
Verder treft u in deze Nieuwsbrief een verslag aan van de
hand van ons bestuurslid Paul Wessels. Hij was aanwezig
bij de succesvolle conferentie over “Shared Society” eind mei
in Israël. Het is alweer de derde keer dat deze conferentie
wordt georganiseerd. Meer dan 400 gasten met diverse
achtergronden waren aanwezig, met als voornaamste
gastspreker de president van Israël, de heer Reuven Rivlin.
Zijn komst is een grote erkenning van Givat Haviva, juist
omdat hij lid is van de rechtse Likoed partij.Tevens doet
de heer Wessels verslag van zijn bevindingen gedurende
zijn bezoek aan Givat Haviva.
Bij de papieren versie van de Nieuwsbrief treft u geen acceptgiro meer aan. Helaas betekent dit niet dat Givat Haviva
voldoende middelen heeft voor het uitvoeren van haar
PERIODIEK SCHENKEN ZONDER NOTARIS
Schenkt u vijf jaar lang een vast bedrag aan Vrienden van
Givat Haviva Nederland, dan mag u die schenking in zijn
geheel aftrekken van het belastbaar inkomen. Sinds 2014
hoeft u zo’n schenking niet meer notarieel vast te leggen.
Ook voor Givat Haviva heeft een periodieke gift een voordeel.
Het is een structurele gift die we gebruiken bij langdurige
projecten. Neem contact op met onze penningmeester
Willem de Vos, 06 26526255 of willemdevos@bmc.nl. Of
kijk op http://www.givat-haviva.nl/#!about1/c24zo waar u
het formulier van de belastingdienst kunt downloaden.
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Derde conferentie van Givat Haviva
Israël op 28 mei 2015
‘Development of a joint vision for
a shared society’

programma’s. Uw steun blijft onverminderd hard nodig!
De reden is van praktische aard. Door de invoering van het
IBAN-nummer kunnen de oude acceptgiro’s niet meer
gebruikt worden. Wij zouden dan wederom kosten moeten
maken om deze te vervangen.
Omdat ook veel Nieuwsbrieven digitaal verstuurd worden
geven wij er de voorkeur aan u middels een kopie acceptgiro
aan uw bijdrage te herinneren. Wij wijzen u onderstaand ook
op de mogelijkheid van een periodieke schenking.
Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank!
Ik ben er trots op Givat Haviva middels de ”Stichting Vrienden
van” te mogen vertegenwoordigen. Het is zo bijzonder wat
deze organisatie doet: jaar in jaar uit tegen de stroom in werken aan een betere en eerlijkere Israëlische samenleving,
hetgeen wellicht zelfs - ooit - invloed kan hebben op de totale
regio. De educatieve en culturele programma’s hebben al
duidelijk hun vruchten afgeworpen en zullen dit - mede door
het groeiende succes van “Shared Society” - steeds meer
gaan doen.
Graag wijs ik u nog op de link van de Israëlisch website,
waar u alles over de conferentie, maar ook over alle
activiteiten van Givat Haviva kunt lezen:
http://www.givathaviva.org.il/english/
Ik wens u namens ons bestuur een goede zomer toe.
Yvette Bours-Justus, voorzitter

Mijn gedachten bij deze foto.
Ziet u het verschil? Ik niet! Ik zie alleen maar mooie krullen. Joodse en Arabische meisjes, gelijkwaardig en vredig als
vriendinnen op een bankje. Dit is het werk van Givat Haviva dat ik zo graag ondersteun. Prachtig!
Elja Schwarz, adviseur van het bestuur.

De laatste ontwikkelingen in activiteiten van Givat Haviva - 2015
De huidige activiteiten van Givat Haviva kunnen worden
samengevat in vijf categorieën:
1. Onderricht aan leerlingen van lagere en middelbare scholen
om tolerantie en respect naar de ‘ander’ te bevorderen.
Bijvoorbeeld Children Teaching Children
2. Training aan Arabische inwoners om hun maatschappelijke
bekwaamheden te vergroten teneinde het gat te dichten en
een gelijkwaardige samenleving te creëren. Bijvoorbeeld
leiderschapscursus voor middelbare scholieren
3. Conversatielessen in de ‘andere’ taal om communicatie
tussen de Joodse en Arabische bevolkingsgroepen te vergroten.
Bijvoorbeeld Yihiye Beseder voor Arabische middelbare
scholieren
4. Bevordering van Joods-Arabische economische samenwerking door middel van gezamenlijke platforms, bijvoorbeeld
regionale bedrijfsorganisaties voor vrouwen
5. Cultiveren van creativiteit en cultuur voor jeugd en volwassenen door gezamenlijk kunst te maken, te exposeren
en/of te beleven. Bijvoorbeeld Through Others Eyes fotoproject
De meeste van deze projecten zijn geconcentreerd in het
overkoepelende ‘Shared Communities’ programma voor
paren van Joods-Arabische gemeentes en regio’s.
Givat Haviva zal doorgaan met bovenstaand portfolio van
activiteiten. Daarnaast zijn en worden nieuwe programma’s

ontwikkeld om zowel de draagwijdte als diepgang te versterken.
Voorbeelden zijn:
• Training van onderwijzers om het programma Children
Teaching Children (mede gesponsord door Givat Haviva
Nederland) te begeleiden naast de voortzetting van de
huidige eigen begeleiding. Op deze wijze zal het aantal
deelnemende kinderen kunnen worden opgevoerd tot
2000 leerlingen per jaar, een verviervoudiging.
• Bara’em hi-tech programma’s op Arabische middelbare
scholen om de achterstand in onderwijs ten opzichte van de
Joodse jeugd te verkleinen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
• Intensievere samenwerking met andere vredesinstituten
teneinde de effectiviteit te vergroten. Zo geeft het Abraham
instituut Arabische conversatielessen op Joodse scholen
en geeft Givat Haviva Hebreeuws op Arabische scholen.
• Dit jaar is er voor het eerst een zomerkamp voor Joodse
en Arabische tieners, die reeds hebben deelgenomen aan
gemengde projecten van Givat Haviva.
• Initiatie, coördinatie en begeleiding van tientallen kleine
Arabisch-Joodse activiteiten van NGO’s, gemeentes en
regio’s op een breed scala van activiteiten. De meeste
NGO’s zijn opgericht door personen, die hebben deelgenomen aan projecten van Givat Haviva.

Er heeft een opmerkelijke verschuiving plaatsgevonden van
discussies over conflictsituaties naar ‘wat kunnen wij - Joden
en Arabieren - samen bereiken’. Deze ontwikkeling brengt
een aanzienlijke toename in openheid naar ‘elkaar’.
Deze verbreding in activiteiten betekent wel dat de kosten
van Givat Haviva zullen toenemen. Men verwacht een stijging
van 15% per jaar in de komende vier jaar om de toename in

activiteiten te kunnen bekostigen. We willen dan ook een
beroep op u doen om met gulle hand te doneren teneinde
Givat Haviva in staat te stellen de ambities waar te kunnen
maken in de verwachting daarmee een betere toekomst voor
beide bevolkingsgroepen in Israël te realiseren. Bij voorbaat
onze hartelijke dank hiervoor.
Paul Wessels

Derde conferentie van Givat Haviva Israël op 28 mei 2015
‘Development of a joint vision for a shared society’
De conferentie werd bijgewoond door circa 400 vertegenwoordigers van de regering, lokaal bestuur, politiek, wetenschappen, diplomatieke dienst, NGO’s, sociale dienstverlening, vakbond, sponsors, bedrijfsleven, Givat Haviva
staf, deelnemers aan Givat Haviva projecten en - last but not
least - de huidige president van Israël.
Het hoofddoel van deze conferentie was, een routekaart te
presenteren en bediscussiëren die tot een doorbraak zal
leiden naar een werkelijk gemeenschappelijke samenleving
voor Joodse en Arabische Israëli’s.
Een conceptdocument met een visie hierop is ontwikkeld door
belanghebbenden uit beide bevolkingsgroepen onder leiding
van Givat Haviva en onder begeleiding van de Tufts universiteit.
U kunt dit document lezen op onze website www.givathaviva.nl/... Dit document vormde de basis voor presentaties
en discussies in panels gedurende de conferentie.
De Israëlische president Ruvi Rivlin hield de sleuteltoespraak
voor de conferentie (zie onze website www.givat-haviva.nl/
#!nieuws/c1twy). De president verklaarde dat de visie van
een ware samenleving, zo nodig in de Israëlische maatschappij, een gezamenlijke economie en een gedeelde Israëlische identiteit dient te omvatten. ‘Moedige stappen
moeten worden genomen om de kloof in budgetten en infrastructuur tussen de Arabische en Joodse gemeenschappen
te verkleinen,’ zei Rivlin, die stelde dat dit basisvoorwaarden
zijn voor wederzijds vertrouwen.
Andere sprekers en panelleden op de conferentie waren de
minister Gila Gamliel voor emancipatie van vrouwen en minderheden, parlementsleden van Meretz, Kulanu en Arab
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Joint List, de Duitse ambassadeur, burgemeesters, directeuren
en adviseurs van overheidsdiensten en NGO’s plus vele
anderen.
Givat Haviva directeur Muhammad Derawshe verzekerde
‘We moeten een consensus bereiken tussen de bevolkingsgroepen teneinde ons land te veranderen in een normale
maatschappij met volledige erkenning voor alle sectoren van
de bevolking. En daarvoor hebben we charismatisch leiderschap nodig dat de moed heeft om de gezamenlijke visie te
verwezenlijken en succes te creëren.
In zijn eindtoespraak riep Givat Haviva directeur Yaniv
Sagee de deelnemers aan de conferentie op: ‘Laten we
samen de harde grond van dit land bewerken totdat bloemen
tot bloei komen die in de vorige eeuw hier nog niet konden
groeien. De tijd is gekomen.’ Deze conferentie vormt een
mijlpaal dankzij de presentatie van en de discussie over het
visiedocument, de toespraken van de president en alle andere belangrijke vertegenwoordigers vanuit de samenleving.
Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt om de toenadering te
realiseren van de bevolkingsgroepen in Israël. Dit zijn buitengewoon hoopvolle ontwikkelingen.
We moeten ons wel realiseren dat we aan het begin staan
van een lange weg. Maar de motivatie en vastberadendheid
in de samenleving zijn duidelijk gedemonstreerd tijdens deze
conferentie. We zullen de verdere ontwikkelingen op de voet
volgen en u op de hoogte houden.

Van ons bestuurslid Paul Wessels

Op zoek naar een verjaardagscadeautje?
Koop de verhalenbundel ‘Wat weegt een sneeuwvlok?’
49 verhalen over verdraagzaamheid en vrede.
Een winterse titel met hartverwarmende verhalen.
Te verkrijgen via www.givat-haviva.nl
voor € 10,- (met verzendkosten € 12,50).
De netto opbrengst, € 7,- per boekje, gaat rechtstreeks
naar Givat Haviva.
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Secretariaat
Leidseweg 443
2253 JG Voorschoten
Tel: +31 (0) 6 17234543
E-mail: vrienden@givat-haviva.nl
Web: www.givat-haviva.nl

Giften
Via IBANnr.: NL72 RABO 0350 0301 46
Tgv. Stichting Vrienden van Givat Haviva
Project:
• Kinderen leren Kinderen

Druk
Drukkerij Van Eden BV, Telefoonweg 68, 6713 AL Ede
info@vanedendruk.nl, www.vanedendruk.nl

Gedurende de tentoonstelling in de Domkerk gelden
speciale prijzen voor onze boeken, alleen in de winkel
in de kerk:

• Wat weegt een sneeuwvlok? van € 10 voor € 7,50
• Children write for Peace, van € 25 voor € 15

IBAN en ANBI
Het IBANnummer van Stichting Vrienden van Givat
Haviva is NL72 RABO 0350 0301 46
Onze Stichting voldoet aan de nieuwe, verscherpte
ANBI-normen.

