
Informatie Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland 
 

Op 20 november 2015 is de Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland opgericht.   
 

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. 

 
De stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland tracht haar doel onder meer te bereiken 
door 
a. het onderhouden van contacten met Tent of Nations Bethlehem 
b. het onderhouden van contacten met personen en groepen in Nederland en wereldwijd die 

Tent of Nations Bethlehem ondersteunen of de doelstelling onderschrijven 
c. het organiseren van activiteiten in zowel Bethlehem als Nederland 
d. het communiceren over visie, activiteiten en ontwikkelingen bij Tent of Nations  
e. het werven van fondsen en het realiseren van sponsoring  
f. het uitdragen van visies die een rechtvaardige vrede in Palestina / Israël bevorderen. 

 
Het bestuur heeft drie bestuursleden: 
1. Meta Floor (voorzitter) 
2. Benjamin Baars (secretaris) 
3. Bram Grandia (penningmeester) 
U kunt contact met ons opnemen via e-mail tentofnationsnl@gmail.com of via telefoonnummer  
06 488 09 550 

 
De bestuursleden en andere vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden voor Stichting vrienden 
van Tent of Nations Nederland geheel belangeloos. 

 
Registratienummer Kamer van Koophandel: 64607526.  
Fiscaal nummer: 85574 1892. 

 
Het beleidsplan 2019 – 2021 leest u hieronder. 
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MEERJARENBELEIDSPLAN  2019 - 2021  

Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland 
 

1. Inleiding 
Tent of Nations Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke 
familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het 
land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij 
weigeren vijanden te zijn”. Kinderen komen op zomerkamp, jongeren werken op het land, buitenlandse 
groepen komen op bezoek. De familie Nassar put hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in 
vriendschap, solidariteit en gebed om hen heen staan. Vanuit Nederland groeit de verbondenheid en 
support met dit project, wat we willen uitbreiden en verdiepen door de oprichting van de Stichting 
vrienden van Tent of Nations Nederland. 

 
2. Doelstelling Stichting vrienden van Tent of Nations Nederland 
De stichting heeft ten doel: 
- 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”. 

- 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.  

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

3. Activiteiten Stichting vrienden van Tent of Nations Nederland 
- Het onderhouden van contacten met Tent of Nations Bethlehem 
- Het onderhouden van contacten met personen en groepen in Nederland en wereldwijd die Tent of 

Nations Bethlehem ondersteunen of de doelstelling onderschrijven 
- Het organiseren van activiteiten in zowel Bethlehem als Nederland, met als doel het netwerk in 

Nederland te vergroten, de betrokkenheid te verdiepen, en deze concreet om te zetten in 
handelingsperspectieven. 

- Het communiceren over visie, activiteiten en ontwikkelingen bij Tent of Nations door digitale 
nieuwsbrieven, social media, persoonlijke ontmoetingen, het samenstellen en het verspreiden van een 
informatief en inspirerend boekje over Tent of Nations 

- het uitdragen van visies die een rechtvaardige vrede in Palestina / Israël bevorderen. 
 

4. Financiën 
Om haar taak te kunnen uitvoeren en financiële ondersteuning te kunnen verlenen aan Tent of Nations 
Bethlehem zal de stichting voortdurend gelden verwerven, beheren en besteden. 
Zij doet dat door: 

- donateurs te werven  

- plaatselijke kerken te enthousiasmeren te collecteren voor Tent of Nations  

- het ontvangen van giften, donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen 
De stichting beheert haar gelden in overeenstemming met de algemeen geldende regelgeving. De stichting 
beschikt over een lopende bankrekening en een spaarrekening. Om geen financieel risico te lopen wordt 
het vermogen niet belegd. Uitgaven worden slechts gedaan als zij passen binnen de doelstelling van de 
Stichting of daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De jaarrekening wordt jaarlijks in februari opgesteld door het bestuur, vervolgens door een  kascommissie 
gecontroleerd, en daarna door het bestuur vastgesteld, uiterlijk in mei. 

 
 

Vastgesteld te Ede door de bestuursleden Meta E. Floor, Benjamin Baars, Bram C. Grandia 
1 december 2018 


