De familie Nassar put hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in
vriendschap en solidariteit om hen heen staan. Wil je ook mee doen?
Verdiep je dan in hun situatie en in hun levenshouding, deel hun verhaal, kom op bezoek of word vrijwilliger. Op deze manier werk je er
aan mee dat hoop levend wordt gehouden.

TENT OF NATIONS

Wil je betrokken blijven? Heb je een idee of suggestie? Wil je aandacht besteden aan Tent of Nations in je kerk of netwerk? Wil je vrijwilliger worden, of ken je iemand die hiervoor belangstelling heeft?
We horen graag van je, en denken met plezier met je mee!
Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland
Bestuur: Benjamin Baars, Meta Floor, Bram Grandia
Tel: 06 488 09 550
Website: www.tentofnations.nl
E-mail: tentofnationsnl@gmail.com
www.facebook.com/vriendententofnations
Indien je financieel een steentje wilt bijdragen, dan is je gift van harte
welkom op rekening NL75 TRIO 0391 0822 21 van St. Vrienden van
Tent of Nations Nederland. Wil je donateur worden? Meld je dan aan
op www.tentofnations.nl

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij
met het vredesproject van de Palestijns-christelijke
familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en
de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de
familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve
manier in onder het motto:

“Wij weigeren vijanden te zijn”

DE STRIJD OM LAND

CREATIEF VERZET

De familie Nassar heeft in 1916
het land gekocht waarop zich
nu de Tent of Nations bevindt.
De familie heeft eigendomspapieren en heeft het land in
1924 laten registreren. Door de
jaren heen heeft de familie met
volharding en liefde haar fruiten olijfbomen geteeld. Israël
voert een beleid om steeds
meer land in Gebied C op de
Westelijke Jordaanoever over
te nemen, waardoor de familie
Nassar sinds 1991 verwikkeld
is in rechtszaken met de staat
Israël. Dit geeft voortdurende
onzekerheid.

De familie Nassar is ervan overtuigd dat
het juiste antwoord op de situatie waarin zij
verkeren niet kan bestaan uit geweld, een
slachtofferrol aannemen of weglopen van de
situatie. Daarom kiezen zij ervoor hun pijn
en frustratie om te zetten in een constructieve kracht. Omdat de Israëlische autoriteiten
hen geen bouwvergunningen geven, heeft
de familie een aantal grotten opgeknapt.
´Bovengronds´ bouwen is niet toegestaan,
daarom maar ´ondergronds´. Water en elektriciteit wordt hen ook door de Israëlische
autoriteiten onthouden. Daarom wordt regenwater opgevangen in ondergrondse
waterreservoirs en gebruikt men zonnepanelen. De bedoeling is zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.

HET LAND IS ONZE
MOEDER
De familie Nassar heeft veel geld
aangeboden gekregen voor hun
land. Het laatste aanbod was een
open cheque. De familie Nassar
reageerde op dit aanbod met de
nuchtere reactie: ´Our mother is
not for sale´, onze moeder is niet
te koop. Dit is tekenend voor de
band die veel Palestijnen hebben
met hun land. Het land is onderdeel van hun identiteit. Wat er
ook gebeurt, het is ondenkbaar
dat je je land verkoopt of in de
steek laat.

BRUGGEN BOUWEN
De familie Nassar is in 2001 het
project ‘Tent of Nations’ gestart:
een ecologische boerderij waar
educatie centraal staat. Palestijnse kinderen komen op zomerkamp, jongeren werken op het
land, Palestijnse vrouwen volgen
workshops, en buitenlandse groepen komen op bezoek. Op deze
manier wordt niet alleen de Palestijnse gemeenschap versterkt,
maar leren mensen ook om de ander te zien als mens, en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
hun situatie.

