Jaarverslag 2018
Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland
Algemeen
De Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland is opgericht op 20 november 2015 en is
gevestigd te Ede. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 64607526. Het bankrekeningnummer is NL75 TRIO 0391 0822 21. De
stichting is erkend als ANBI.
Bestuur
Het bestuur van de stichting Vrienden Tent of Nations bestaat uit:
Voorzitter
Meta Floor
Secretaris
Benjamin Baars
Penningmeester
Bram Grandia
Het bestuur kan haar werk doen dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers, zowel in
Nederland als in Bethlehem. Contact met het bestuur kan worden opgenomen via
tentofnationsnl@gmail.com Meer informatie is te vinden op de website www.tentofnations.nl
Doelstelling
De Stichting vrienden van Tent of Nations Nederland heeft ten doel
a.
De visie en missie van Tent of Nations Bethlehem uit te dragen in Nederland. Tent of
Nations Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns
christelijke familie Nassar. De familie Nassar zet zich op een geweldloze en zeer
creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.
b.
Individuen en groepen in Nederland helpen in hun meningsvorming over de situatie in
Israël / Palestina, hen stimuleren bij te dragen aan een rechtvaardige vrede in Israël /
Palestina, en zich in woord en daad solidair te tonen met Tent of Nations Bethlehem.
c.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Relatie Tent of Nations Bethlehem
Het bestuur onderhoudt intensief contact met de familie Nassar in Bethlehem. Dit gebeurt door
op bezoek te gaan (deze kosten worden door de bestuursleden zelf betaald), en veelvuldig
contact via Skype, telefoon, Whatsapp en e-mail.
Vriendenmiddag Tent of Nations – 10 februari 2018
Op zaterdagmiddag 10 februari 2018 is de derde Vriendenmiddag Tent of Nations Nederland
georganiseerd in de Grote Kerk in Driebergen. We waren met 160 mensen bij elkaar die voor een
groot deel al langer betrokken zijn bij Tent of Nations Bethlehem. We waren blij ook een groot
aantal nieuwe mensen te verwelkomen. Het was een vrolijke en dynamische bijeenkomst, waar
de ernst van de situatie voelbaar werd. Daoud Nassar gaf ons een update via Skype. Daarnaast
lieten we ons inspireren door de ervaringen van Nederlandse vrijwilligers. We luisterden naar
muziek van Gharib en genoten van Palestijnse hapjes.
Deelnemers konden deelnemen aan drie van de volgende werkgroepen:
1. Interview Daoud Nassar, in ‘Het Vermoeden 2017’
2. Analyse van het conflict: machtsverhoudingen en bezetting
3. Moslims en christenen in Palestina – hoe gaat dat in de praktijk?
4. Palestijnse christenen – hoe lezen zij de bijbel?
5. Bibliodrama met Abraham
6. Geweldloos verzet: een actieve manier van leven
7. Vrouwen in Palestina
8. Vrijwilligers bij Tent of Nations – ervaringen uit de praktijk
9. Wat kan ik doen in Nederland vanuit mijn kerk of netwerk?
10. Schilder een solidariteitsgroet voor de familie Nassar

Nederlandse vrijwilligers en bezoekers
In 2018 zijn opnieuw Nederlandse bezoekers, zowel individueel als groepsgewijs, op bezoek
geweest bij Tent of Nations. De deelnemers maken kennis met situatie en visie van Tent of
Nations, en worden na afloop op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.
In 2018 zijn ook weer Nederlandse vrijwilligers (individueel), zowel jong als ouder, voor een
kortere of langere periode actief geweest als vrijwilliger bij Tent of Nations in Bethlehem. De
lengte van hun verblijf varieerde van één week tot drie maanden. Door hun inzet maken zij
intensief kennis met Tent of Nations, dragen zij actief bij aan de ontwikkeling en het voortbestaan
van Tent of Nations, en maken zij de betrokkenheid vanuit Nederland zichtbaar en tastbaar.
Nederlandstalig boekje Tent of Nations & Franse & Duitse & Engelstalige versie
In 2016 hebben we op verzoek van Tent of Nations Bethlehem een prachtig informatief en
inspirerend boekje uitgegeven dat gebruikt wordt om mensen een goed beeld te geven van Tent
of Nations (A5, 64 pagina’s, full colour). Dit boekje is in eerste instantie in het Engels gemaakt,
daarna is een Nederlandse vertaling gekomen. In 2018 hebben we – wederom op verzoek van
Tent of Nations Bethlehem – gezorgd voor een Duitse en Franse vertaling en van elke vertaling
2.000 exemplaren laten drukken. Deze boekjes zijn, samen met 1.000 Engelstalige boekjes die
we in 2016 al hadden laten drukken, verscheept naar Bethlehem. Deze boekjes worden gebruikt
voor bezoekers aan Tent of Nations Bethlehem. Daarnaast hebben we in 2018 opnieuw 2.000
exemplaren laten drukken van de Nederlandstalige versie. Deze boekjes worden gebruikt voor
bestaande en nieuwe donateurs, tijdens de Vriendenmiddag, en binnen het netwerk van
reisorganisaties, politici en andere bondgenoten.
Toolbox Tent of Nations
De familie Nassar put hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in vriendschap en solidariteit om
hen heen staan en hun verhaal delen met anderen. We hebben een digitale toolbox ontwikkeld
om mensen te ondersteunen hun netwerk te betrekken bij Tent of Nations in Bethlehem. Deze
toolbox is te vinden op www.tentofnations.nl/toolbox en bevat de volgende onderdelen:
- Informatiemateriaal
- Themabijeenkomsten
- Inspireren & vieren
- Concrete solidariteit en acties
- Kom en Zie: kom op bezoek bij Tent of Nations
- Draag financieel een steentje bij
Netwerk Nederland
Een groeiend aantal betrokkenen in Nederland is geïnspireerd door het verhaal van Tent of
Nations. Zij delen het verhaal en ondersteunen het werk door acties te organiseren, nieuwe
vrijwilligers te motiveren, of donateur te worden. Zo zijn er artikelen geschreven voor lokale en
regionale (kerk)bladen, worden er themadiensten georganiseerd, zijn er op lezingen /
presentaties gegeven over Tent of Nations, is er in kerkdiensten gecollecteerd voor Tent of
Nations, en worden er lokaal fondsenwervende activiteiten georganiseerd. Fondsenwerving gaat
altijd hand in hand met het delen van het verhaal van Tent of Nations.
Het bestuur onderhoudt intensief contacten met een groot netwerk van strategische partners. We
brengen de visie en het werk van Tent of Nations Bethlehem actief onder de aandacht van ons
netwerk in Nederland door middel van de website www.tentofnations.nl, Facebook, en een
digitale nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt verstuurd aan donateurs, vrienden en
geïnteresseerden.
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balans 31 december
Activa
liquiditeiten

2018
2017
29.394,99 27.224,68

nog te ontvangen
totaal

0,00
10,00
29.394,99 27.234,68

resultatenrekening
inkomsten
opbrengst vriendenmiddag
donaties
kerken
fondsen
vrijwilligers Tent of Nations
bee projec USA
celebrations Tent of
Nations

2018
2017
1.250,00 1.450,00
13.733,78 13.908,00
14.438,33 42.155,84
29.350,90 8.000,00
0,00 5.440,00
0,00 2.866,82

nog te betalen 2018
bankkosten
Tent of Nations

0,00 1.500,00
58.773,01 75.320,66

42,87
22.500,00
22542,87

Passiva
vermogen
nog te betalen en vooruit
ontvangen

uitgaven
kosten boekje Tent of Nations
kosten vriendenmiddag
ondersteuning Tent of Nations
kosten bank
bezoek Daoud en onkosten
resultaat

2018
6.852,12

2017
7.195,65

22.542,87 20.039,03
29.394,99 27.234,68

2018
2017
8.231,77 1.204,85
2.978,75 2.050,14
46.000,00 66.688,94
188,04
182,71
1.717,98 2.435,93
-343,53 2.758,09

58.773,01 75.320,66

