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Van de bestuurstafel

leest u een interview met Mohammad Darawshe, één van
de co-directeuren van GH. Het belang en de invloed van GH
in noordoost Israël breiden zich steeds verder uit. Graag doe
ik een beroep op u om het mogelijk te maken deze positieve
trend voort te zetten. Ik wens u een zonnige zomer toe!

En alweer is het bijna zomer en tijd voor onze halfjaarlijkse
nieuwsbrief.
Een aantal bestuursleden heeft Givat Haviva bezocht,
afgelopen mei. Het bezoek vond plaats rondom de jaarlijkse
Shared Society Conference. Onderstaand hierover meer.
Wat mij persoonlijk getroffen heeft, is het niet aflatende
enthousiasme van de medewerkers van Givat Haviva, de
innovatieve educatieve - en culturele programma´s en hun
visie en ambitieuze plannen voor de toekomst.
De Shared Society Conference werd bijgewoond door diverse leden van de Knesset en leiders van politieke partijen
vormden een panel. Ook de Nederlandse ambassadeur, die
al eerder in mei een uitgebreid bezoek aan GH bracht, was
aanwezig. Een verrassing was een persoonlijk boodschap
van Barack Obama, voorgelezen door een medewerker van
de Amerikaanse ambassade en een videoboodschap van de
Israëlische president Rivlin.
Eén van de hoogtepunten was een bezoek aan een Arabische
school in Baqa al-Gharbiyye, één van de dorpen die deel uitmaken van de Shared Society gemeenschappen. Op deze
school wordt lesgegeven in Hebreeuwse conversatie door
Joodse leraren. Ook ontmoetten en spraken we kinderen
van het door ons gesponsorde Kinderen leren Kinderen
programma. Het is prachtig te zien hoe deze Joodse- en
Arabische kinderen samen aan opdrachten werken. Tevens
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Jaarlijkse conferentie Givat Haviva 2016
Ook dit jaar bezochten enkele bestuursleden van de
Vrienden de jaarlijkse conferentie van Givat Haviva. Deze
meerdaagse conferentie vond plaats van 22 tot 25 mei.
De conferentie begon in Nazareth. Dat was niet zomaar want
Nazareth blijkt de nieuwste loot aan de Givat Haviva-stam.
Steeds meer kleine ngo’s vragen ondersteuning van Givat
Haviva voor hun werk en dat geeft Givat Haviva de kans om
zijn denkbeelden verder uit te dragen. Dit is wel het kenmerk
van de ontwikkeling die gaande is.
Givat Haviva slaagt er meer en meer in om het draagvlak
voor de projecten te vergroten en daardoor steeds meer

mensen en vooral jongeren te bereiken. Om deze reden
heeft de directie besloten om het meer ‘linkse’ profiel van GH
aan te passen richting de mainstream van de Joodse en
Arabische bevolking. Inmiddels wordt er in vijf regio’s
gewerkt met het ‘Shared Society’-principe. Concreet betekent dit dat vijf koppels van Joodse en Arabische dorpen
gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een goede
leefomgeving voor hun burgers. De burgemeesters
ondertekenen hiervoor een contract en Givat Haviva levert
de projecten om die ontwikkeling te ondersteunen. In samenwerking met de universiteit van Haifa probeert Givat Haviva

de projecten nu ook een steviger,
meer wetenschappelijk fundament
te geven.
Het project I’ijeh Beseder (‘het komt
in orde’) is op dit moment het grootste succes. Eén van de gedachten
om vooral ook de Arabische bevolking te bewegen meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te
nemen, is ervoor te zorgen dat de
hoge werkeloosheid onder Arabische jongeren afneemt. Een eerste
voorwaarde hiervoor is kennis van
het Ivriet (Hebreeuws). Veel Arabische jongeren spreken de taal van
de Israëlische economie niet.
Daarom worden nu tientallen
Joodse leraren ingezet om op Arabische scholen Ivriet-les te geven.
Het eerste jaar was het bereik
1.500 jongeren. Het tweede jaar
3.000 jongeren en volgend schooljaar worden dit er 10.000. Het
ministerie van onderwijs, dat de
salariskosten van de leraren betaalt, is zo enthousiast over
het programma dat men heeft besloten het programma over
te nemen en de komende jaren alle 120.000 Arabische
jongeren te gaan scholen. Een mooier compliment naar
Givat Haviva is niet denkbaar. Anderzijds realiseert Givat
Haviva zich dat weinig Joodse Israëli’s kennis hebben van
de Arabische taal. Nu is Engels nog de 2e taal. Daarom is
men nu ook begonnen Arabische leraren op Joodse scholen
in te zetten.

Nieuw is het Hi-tec project. In samenwerking met de Universiteit van Netanya is een aparte opleiding ontwikkeld voor
werkloze Joodse- en Arabische jongeren. Met die Hi-tec
vaardigheden krijgen zij betere kansen op de arbeidsmarkt.
De 3-jarige opleiding wordt grotendeels door Givat Haviva
gesponsord. De leerlingen moeten zelf een vijfde van de
opleidingskosten bijdragen.
Het vergroten van het aantal regio’s, de samenwerking met
verschillende universiteiten en de betrokkenheid van diverse
ministeries laat zien dat Givat Haviva niet meer is weg te

denken uit de Israëlische samenleving. Givat Haviva wordt
ook regelmatig in de pers genoemd. Het bewijst ook de
kracht van Givat Haviva als niet-politieke beweging die
ondanks de moeilijke politieke situatie in Israël toch zijn weg
vindt.
Dit alles kwam nog een keer tot uiting in de grote bijeenkomst op 23 mei. Een volle aula op de campus in Givat Haviva keek en luisterde naar bijdragen van diverse sprekers.
Een videoboodschap van de Israëlische president Rivlin,
een verklaring van Barack Obama, voorgelezen door een afgevaardigde van de Amerikaanse ambassade, een bijdrage van een
EU-vertegenwoordiger en een verklaring van
president Abbas, voorgelezen door één van
zijn ministers. Vier parlementsleden van
zowel regering als oppositie lieten zich interviewen over hun visie op de egalitaire
samenleving. Orthodoxe partijen waren niet
aanwezig. Aan het eind werd nog in gegaan
op ‘omgang met de pers’ en een voorbeeld
van ‘jong ondernemerschap’. Vanzelfsprekend gebruikte Yaniv Sagee, directeur van
Givat Haviva, dit podium om zijn visie op de
Israëlische samenleving nog eens naar voren
te brengen. Al met al een indrukwekkende
bijeenkomst.
Als bestuursleden van Stichting Vrienden van
Givat Haviva werden wij deze dagen weer
gevoed met veel nieuwe positieve ontwikkelingen. Ondanks de complexe situatie in
Israël en de vele momenten van twijfel over
de toekomst van het Midden Oosten is het
goed te ervaren wat er binnen deze context toch mogelijk is.
Het is een kwestie van doorgaan en elke keer weer kleine
stappen durven zetten. Daarin heeft Givat Haviva zich
inmiddels wel bewezen, maar de kosten van de projecten
dienen wel bijeen te worden gebracht. Het sterkt ons als
Nederlandse Vrienden om met nieuwe energie door te gaan
en te helpen deze kansrijke en belangrijke projecten te
financieren.
Elja Schwarz

BENEFIETCONCERT OP ZATERDAG 24 SEPTEMBER IN DEN HAAG
Het Babylon Quartet, winnaar van het Groot Kamermuziekfestival 2015, is bereid gevonden kosteloos zijn medewerking
te verlenen aan een benefietconcert. De opbrengst zal geheel ten gunste van Givat Haviva zijn.
Hun programma is:
Mozart - String Quartet No.19 in C Major, K.465 ‘Dissonance’
Stravinsky - Three Pieces for String Quartet
Brahms - String Quartet op.51 No.2 in A minor
Het benefietconcert zal plaatsvinden op zaterdagavond 24 september om 20.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Christus
Triumfatorkerk (kosteloos ter beschikking gesteld). Tevens is er een fototentoonstelling te zien van één van de projecten
van Givat Haviva, namelijk “Through Others’ Eyes”.
Het adres van de Christus Triumfatorkerk is Juliana van Stolberglaan 154 (hoek Laan van Nieuw Oost-Indië) te Den
Haag. Kaarten voor het concert kunt u reserveren bij Paul Wessels. Per telefoon: 070-3833097 / 06-55123264 of per
email: paul.wessels@versatel.nl. Wij gaan uit van een minimale bijdrage van € 25 per persoon (aan de zaal € 30 per
persoon). Voor jongeren tot en met 25 jaar € 15. Dit bedrag kunt u overmaken op NL66ABNA0459429493 ten name
van P. Wessels onder vermelding van uw naam en e-mailadres. De stichting is ANBI-gecertificeerd, waardoor giften
fiscaal aftrekbaar zijn. Tijdens de pauze zal een korte samenvatting worden gegeven van de laatste ontwikkelingen bij
Givat Haviva. We zullen nagenieten van dit concert met een hapje en een drankje, inbegrepen in de toegangsprijs.
We hopen u van harte welkom te mogen heten.

Interview met Mohammad Darawshe, Director of Planning,
Equality & Shared Society in New Jersey Jewish News in april 2016
Kunt u uw relatie met Israël en haar Joodse burgers
omschrijven zoals het zich heeft ontwikkeld tijdens uw
leven?
Opgroeiend als een kind in de jaren 60 en 70, was er altijd
de angst dat een volgende oorlog ons zou verdrijven en tot
vluchteling zou maken. Er was altijd onzekerheid. Mijn belangrijkste herinneringen zijn: schuilen in de kelders tijdens
de oorlogen in 1967 en in 1973. Mijn eerste demonstratie
- ik was 13 - tijdens “land day” (herdenking van de Arabische
doden in 1976 tijdens rellen na het inbeslagneming van land)
was traumatisch. 6 Demonstranten werden gedood. Tot mijn
16e waren Joden politieagenten of
werkgevers van mijn vader (hij was
schilder) en zij behandelden hem
niet netjes.
Op mijn 16e ontmoette ik voor de
eerste keer een Joodse leeftijdsgenoot en hadden we discussies in
GH. Het was de 1e keer dat ik kon
discussiëren zonder machtsstrijd.
We konden samen voetballen, in
dezelfde kamers slapen, van hetzelfde bord eten en de verschillen
bespreken, zonder dat de discussies gewelddadig werden waarbij ik altijd aan het kortste
eind trok. Dat opende mijn ogen en ik wilde meer leren over
deze mensen die ons omringden en dat is waarom ik op de
universiteit in het Studenten-dialoogforum ging.
Wat was uw ervaring op de Hebrew University?
Toen ik politieke wetenschappen studeerde begon ik me te
realiseren dat veel van mijn gedachten die ik heb voor Israël

heb als een gelijkwaardige en inclusieve maatschappij
gedeeld werden door een deel van de medestudenten. En
dat deze aspiraties niet slechts onder de Arabische bevolking
leefden maar ook bij Joodse burgers.
Wat hebt u geleerd tijdens uw werk bij de Knesset?
Dat bracht me dicht bij de reële politiek. Discussies niet
alleen over politieke visies, maar ook begrijpen dat besluitvorming en delen van macht een kwestie van politiek
pragmatisme is en niet slechts van idealisme.
Wat zijn uw verantwoordelijkheden bij GH?
Ik breng Joodse en Arabische gemeenschappen bij elkaar,
laat gemeentebesturen samenwerken, kinderen elkaar ontmoeten, laat professionals deelnemen aan gezamenlijke
programma’s, en ontwikkel tegelijkertijd programma’s over
sociale en economische gelijkheid. Meer Arabische vrouwen
op de arbeidsmarkt, het verbeteren van het Hebreeuws voor
de Arabische bevolking, integratie van Arabische studenten
in high-tech en meer Arabische studenten op universiteiten.
Hoe staat u tegenover “Hatikva” het nationale volkslied?
Ik zing het niet, ik heb geen Joodse ziel. Ik denk dat de
joodse meerderheid die Hatikva componeerde heeft gefaald,
een totaalsymbool voor de Israëlische maatschappij te
maken en gefocust was op een exclusief symbool in de vlag
en het volkslied. Elke keer als ik het hoor, hoor ik wat er niet
is… ik word buitengesloten.
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U noemde discriminatie; kunt u voorbeelden geven?
Ik heb 4 kinderen. De jongsten zijn 13 en 15 en zij krijgen
60% van wat een joods kind krijgt aan budget voor educatie.
Dit betekent dat mijn kinderen door de staat worden gezien
als tweederangs burgers. Waarom zijn er in mijn buurt geen
voetpaden? Het is een stad met 15.000 inwoners, en ik ken
geen enkel Joodse stad zonder trottoir, riolering, publieke
parken, speeltuinen. De staat heeft gefaald met het bestemmingsplan. Het resultaat is, dat alles wat wij zelf bouwen
illegaal is en vernietigd wordt. De staat is OK hiermee,
zolang geweld binnen de Arabische bevolking blijft. De staat
is OK met deze onachtzaamheid. Als zij hiermee te maken
willen hebben, dan betekent dit dat ze publieke diensten en
politie van Joodse steden hier naartoe moeten brengen. Dat
betekent gelijkwaardigheid en zal de kwaliteit van leven in
Joodse steden verminderen. Of er zullen nieuwe budgetten
voor Arabische steden gevonden moeten worden.
Wat is uw belangrijkste missie?
Mijn belangrijkste missie is het systeem naar volwassenheid
te brengen. Ik zoek naar modellen van succesvolle en
gelijkwaardige integratie, niet alleen gevoelsmatig. Co-existentie kan uit verplichting ontstaan tussen een ruiter en
paard, maar dat is niet de co-existentie die ik nastreef,
waarbij aan het eind van de rit het paard naar de stal gaat
en hooi eet en de ruiter naar zijn kasteel gaat en steaks eet.
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Giften

Financiële verantwoording 2015
In 2015 waren de opbrengsten:
Giften:
Collecteopbrengsten kerken
Boekverkoop
Totaal

€ 17761
€ 1918
€
290
€ 18969

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

We hebben de volgende
noodzakelijke kosten gemaakt:
Bank
Porti nieuwsbrief
Drukwerk
Website
Banner tentoonstelling
Representatie
Totaal

Overgemaakt naar Givat Haviva:
Samen:

€
€
€
€
€
€
€

155
260
595
136
54
19
1219

€ 17750
€ 18969

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.

