Jaarverslag 2019
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.
Bezoek Daoud & Jihan Nassar aan Nederland
Daoud Nassar was samen met zijn vrouw Jihan van 6 t/m 13 februari op bezoek in
Nederland. Tijdens dit bezoek vonden er formele en informele ontmoetingen plaats met
mensen en groepen uit het netwerk in Nederland. Daoud Nassar deelde zijn verhaal niet
alleen met de groeiende Tent of Nations beweging tijdens de Vriendenmiddag (zie onder),
maar ook tijdens een feestelijke bijeenkomst van Ontmoet Palestina (vrijdag 8 februari) en
een kerkdienst van de Protestantse Gemeente in Doesburg (zondag 10 februari). Daoud
Nassar voerde diverse gesprekken met politieke vertegenwoordigers in Den Haag, en met
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Vriendenmiddag Tent of Nations, 9 februari 2019
Op zaterdagmiddag 9 februari 2019 is de vierde Vriendenmiddag Tent of Nations Nederland
georganiseerd in de Grote Kerk in Driebergen. We waren met zo’n 275 mensen bij elkaar,
waarvan velen 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 tegelijk de ernst van de situatie voelbaar was. Daoud Nassar praatte ons

bij over de situatie bij Tent of Nations in Bethlehem en hij riep ons op in ons eigen leven
vorm te geven aan het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Ontmoeting met elkaar was een
belangrijk onderdeel van de middag. Daarnaast lieten we ons inspireren door de ervaringen
van Nederlandse vrijwilligers, genoten we van het optreden van een dabkah dansgroep en
waren er opnieuw heerlijke Palestijnse hapjes.
Deelnemers konden deelnemen aan twee van de volgende werkgroepen:
1. In gesprek met Daoud Nassar van Tent of Nations (Engelstalig)
2. De Nederlandse politiek en de diverse standpunten t.a.v. Israël / Palestina.
3. The Holy Road – interactieve webdocumentaire
4. Dromen van een ander Israël – een analyse.
5. Moderne Palestijnse literatuur
6. Vrouwenproject Tent of Nations – met Jihan Nassar
7. Samen Palestijnse hapjes maken
8. Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël?
9. Vrijwilligers bij Tent of Nations – ervaringen uit de praktijk
10. Spiritualiteit en verzet bij Martin Luther King
11. Geweldloze communicatie – hoe doe je dat?
12. Israël zegt geen sorry meer
13. Samen in beweging – met Dakkah Dance Group ‘My Identity’
14. Speed date wandeling ‘Wij weigeren vijanden te zijn’
Bezoek Meladeh en Amal Nassar aan Nederland
Meladeh en Amal Nassar (moeder en zus van Daoud Nassar) waren van 3-12 juni op
bezoek in Nederland. Omdat zij beiden zeer actief zijn in het werk van Tent of Nations
(Meladeh terwijl ze de 80 is gepasseerd en veel gezondheidsklachten heeft, Amal naast haar
inzet als mantelzorger en haar full-time baan als fysiotherapeut) boden we hen een
‘verwenweek’ aan in Nederland. Naast veel ontspannende activiteiten en ontmoetingen,
hebben ze samen meegewerkt aan een kerkdienst van de Protestante Gemeente Meerkerk.
Nederlandse vrijwilligers en bezoekers
In 2019 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 2019 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.
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 onderhouden de digitale toolbox
om mensen en groepen te ondersteunen hun netwerk te betrekken bij Tent of Nations. 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.

Financieel jaarverslag 2019
Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland
balans 31 december
2019
Activa
liquiditeiten
nog te ontvangen
totaal

21.077,92 29.394,99
125,39
0,00
21.203,31 29.394,99

2019
Inkomsten
Opbrengst vriendenmiddag
Donaties particulieren

2018

1.710,00 1.250,00
18.222,66 13.733,78

55.054,63 58.773,01

43,80
15.000,00

Passiva
vermogen
nog te betalen en vooruit ontvangen

2018

(Lokale) kerken
8.876,02 14.438,33
Fondsen
6.617,19 29.350,90
Friends Tent of Nations Europe 19.628,76
0,00

Nog te betalen 2019
Bankkosten
Tent of Nations Bethlehem

2019

6.159,51 6.852,12
15.043,80 22.542,87
21.203,31 29.394,99

2019
Uitgaven
Kosten boekje Tent of Nations
Kosten vriendenmiddag incl.
kosten bezoek Daoud & Jihan Nassar
Ondersteuning Tent of Nations Bethlehem
Kosten bank
Bezoek Meladeh & Amal Nassar
en onkosten NL
Resultaat

2018

2018
8.231,77

7.475,52 2.978,75
43.500,00 46.000,00
202,18
188,04
4.569,54 1.717,98
-692,61
-343,53
55.054,63 58.773,01

