Solidariteits- en Ontmoetingsweek Palestina
Reis 1: zaterdag 2 mei t/m zaterdag 9 mei 2020
Reis 2: zaterdag 17 oktober t/m zaterdag 24 oktober 2020
Doelstelling en doelgroep
Tijdens deze reis verdiepen we ons in de situatie in
Palestina en ontmoeten we mensen die inzicht geven
in de invloed van de bezetting op het dagelijks leven.
Deelnemers hebben een open houding en delen hun
ervaringen na afloop in hun eigen netwerk.
Deelnemers hebben een goede lichamelijke conditie
en (minimaal) een passieve beheersing van de
Engelse taal. De groep zal uit 6 – 16 deelnemers
bestaan. We reizen met een luisterende houding rond
en we zullen voortdurend reflecteren op alles wat we
zien en horen. We overnachten in een eenvoudig
hotel in Bethlehem.
Organisatie en begeleiding
De reis wordt georganiseerd en begeleid door Meta Floor. Zij werkte van 2007 – 2012
namens Kerk in Actie bij Sabeel, het Palestijnse centrum voor bevrijdingstheologie in OostJeruzalem. Momenteel is zij voorzitter van Vrienden Tent of Nations, een educatieve
boerderij in Bethlehem, en bestuurslid van SIVMO, het Steuncomité Israëlische Vredes- en
Mensenrechtenorganisaties.
Voorbereidingsbijeenkomst (aanwezigheid is voorwaarde om mee te kunnen met de reis)
Reis 1: vrijdagmiddag 27 maart 2020 // Reis 2: vrijdagmiddag 11 september 2020
Kosten
Bij 11 – 16 deelnemers: € 795,- // Bij 6 – 10 deelnemers: € 895,Inclusief
voorbereidingbijeenkomst & informatiemap, Nederlandstalige begeleiding,
overnachtingen in hotel met halfpension, twee lunches, fooien, excursies,
donaties voor sprekers en gastorganisaties.
Exclusief
vliegticket en vervoer van / naar hotel Bethlehem, vijf lunches, persoonlijke
uitgaven, reis- en annuleringsverzekering.
Toeslag éénpersoonskamer = € 250,Verlenging verblijf / zelf regelen vliegticket
Deelnemers boeken zelf hun vliegticket. Een langer verblijf vooraf of na afloop is dus
mogelijk, in overleg al dan niet gezamenlijk met andere deelnemers.
Informatie en aanmelding
Meer informatie en aanmelding bij Meta Floor, floormeta@hotmail.com, tel. 06 488 09 550.
Na aanmelding hoor je zo spoedig mogelijk of je mee kunt met de reis. Definitieve opgave
reis 1: uiterlijk 21 maart 2020. Definitieve opgave reis 2: uiterlijk 4 september 2020.

Conceptprogramma Solidariteits- en Ontmoetingsweek Palestina
zaterdag - heenreis via Ben Gurion Airport naar Bethlehem
vlucht naar Tel Aviv (iedereen boekt eigen ticket en reist zelf, mogelijkheid tot samen reizen)
Reis vanaf Ben Gurion Airport naar Bethlehem (op eigen gelegenheid met OV of per taxi)
zondag - Bethlehem
- facultatief: kerkdienst Lutherse Kerk Bethlehem (met familie Nassar) of Geboortekerk
- informele lunch Geboorteplein / Geboortekerk
- wandeling naar Bethlehem Checkpoint
- bezoek aan winkel van Claire Anastas
- Banksy Hotel & tentoonstelling bezetting
- Aida Vluchtelingenkamp, ontmoeting en rondwandeling met Mhammed
maandag – Bethlehem en Hebron
- ontmoeting Bethlehem met bijv. vertegenwoordiger Kairos, of Bethlehem Bible
College, of Arab Educational Institute, of Wi’am Centre (in overleg met de groep)
- bezoek Hebron
o wandeling door de souq, informele lunch
o impact kolonisten / bezetting op stedelijke context
o bezoek aan de synagoge & moskee: graven van Abraham en Sarah
o bezoek aan glasfabriek
o reflectiemoment als groep: wat heeft mij geraakt, welke vragen heb ik?
dinsdag – Tent of Nations
- ontmoeting met de familie Nassar bij Tent of Nations, een educatieve vredesboerderij
- traditioneel Palestijnse lunch
- meewerken op het land: solidariteit in de praktijk
woensdag – vrije dag, opties o.a.
- Jeruzalem (Oude Stad // Yad Vashem // Museum on the Seam)
- Ramallah (Palestina Museum)
donderdag – Jeruzalem
- ontmoeting met Cedar Duaybis bij Sabeel, het oecumenisch centrum voor Palestijnse
bevrijdingstheologie, communieviering en Palestijnse lunch
- ontmoeting met een Israëlische Mensenrechtenorganisatie (bijv. Breaking the Silence
= oud-militairen of Machsom Watch = joods-Israëlische vrouwen)
- reflectiemoment als groep: wat heeft mij geraakt, welke vragen heb ik?
vrijdag – hike Westbank (Wadi Jihar 5 uur, of Wadi Mahrour 3 uur)
- we maken een prachtige wandeling door een wadi (een langere in het zuiden van de
Westbank, of een kortere bij Bethlehem) – in overleg met de groep
- reflectiemoment als groep: hoe ga ik verder in Nederland?
zaterdag – terugreis via Ben Gurion Airport naar Nederland

