Jaarverslag 2021
Stichting Vrienden 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 RSIN (fiscaal nummer) is: 85574 1892. 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
Sophie Koster
Penningmeester
Chris Kors
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding; wel declareren zij gemaakte
onkosten. Het bestuur kan haar werk doen dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.
Contact met het bestuur kan worden opgenomen via tentofnationsnl@gmail.com of door te
bellen naar tel. 06 488 09 550. 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, en veelvuldig contact via telefoon, Whatsapp en e-mail. Eén van de
bestuursleden heeft in november en december 2021 zeven weken bij Tent of Nations
doorgebracht.
Online bijeenkomst Tent of Nations, zaterdagmiddag 13 februari 2021
Vanwege de Coronamaatregelen was het in februari niet mogelijk om in Driebergen bij elkaar
te komen, vandaar dat we een online bijeenkomst hebben georganiseerd. Met zo’n 150
deelnemers waren we verbonden met Daoud Nassar, die vertelde over de huidige situatie, hoe
hij het volhoudt, en wat wij kunnen doen vanuit Nederland. Daoud reageerde op diverse
vragen, zoals hoe hij hoop levend houdt (de verbinding met zijn land, met de bomen, met de
natuur), wie zijn grote voorbeeld is (zijn moeder, die hem altijd weer motiveert), wat hij aan
Jezus zou vragen als hij hem nu zou ontmoeten in Bethlehem (waar is Jezus in de situatie
vandaag de dag) en wat het afgelopen jaar een glimlach op zijn gezicht heeft gebracht (de
renovatie van de keuken). Daoud is er van overtuigd dat ééns moeilijkheden worden
omgekeerd in mógelijkheden. Dat problemen tot zegeningen worden. Tot slot gaat hij in op de
vraag wat hij zou wensen als hij nu een toverstokje zou hebben: dat het land weer vól mensen
zou zijn, dat we samen het halleluja zouden kunnen zingen.
De deelnemers waren actief betrokken via Mentimeter, waardoor zij konden delen wat hen
geraakt had in het verhaal van Daoud, en hem goede wensen konden meegeven.

Aansluitend op deze online ontmoeting met Daoud Nassar waren er drie deelprogramma’s,
waarbij de deelnemers één documentaire bekeken, inclusief een introductie en een
nabespreking in kleine groepen. Deelnemers hadden de keuze uit de volgende drie
documentaires:
1. The Stones Cry Out – over Palestijnse christenen
2. Five Broken Cameras – over geweldloos verzet bij onteigening Palestijns land
3. In de ban van Israël – over de Israëllobby in Nederland
21 kleinschalige Vriendenmiddag, 25 september 2021
Op 21 plekken in Nederland hebben kleine werkgroepen een kleinschalige Vriendenmiddag
Tent of Nations georganiseerd. In het voortraject naar de 21 kleinschalige Vriendenmiddagen
op 25 september 2021 hebben alle lokale organisatoren aandacht gevraagd in zowel lokale
media, kerkbladen als kerkdiensten. Daarnaast hebben vrijwilligers in Rotterdam folders
uitgedeeld in de moskee, en studeerde in Oisterwijk het kerkkoor enkele Arabische liederen
in. In meerdere kerkdiensten is aandacht geweest voor Tent of Nations, zoals in Honselersdijk
waar niet alleen voorbede werd gedaan voor Tent of Nations, maar de kinderen ook wensen
hebben getekend en geschreven voor Tent of Nations (‘beterschap met de bomen’), en in
Loppersum waar de predikante een alternatieve invulling gaf van de Israëlzondag op 6 oktober.
PAX heeft de Vriendenmiddagen aangekondigd in het kader van de Vredesweek. Een
verslaggever van het Nederlands Dagblad was aanwezig bij de Vriendenmiddag in
Woudenberg, wat hem heeft geïnspireerd tot een persoonlijke reflectie die als column is
geplaatst op 18 oktober 2021.
Op alle locaties bestond het programma uit een (online) minispeech door Carolien Roelants
(Midden-Oosten expert), een filmpje over de impact van Corona in Bethlehem, een filmpje over
Tent of Nations en een update door Daoud Nassar. Er was veel ruimte voor gesprek en
ontmoeting en alle deelnemers schreven een wens voor de familie Nassar.
In totaal waren er zo’n 335 mensen aanwezig bij al deze kleinschalige Vriendenmiddagen. We
zijn er van onder de indruk dat de Vriendenmiddagen zijn georganiseerd door vrijwilligers die
zeer betrokken zijn en zich inzetten als ‘ambassadeur’ voor Tent of Nations. Juist door een
beroep te doen op hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn deze bijeenkomsten zo’n
groot succes geworden en is de lokale beweging gegroeid en versterkt.
Quote van organisatie Doesburg:
“Prachtige middag in Doesburg gehad. We waren met 17 mensen, waarvan slechts drie Tent
of Nations kenden of hadden bezocht. De rest kwam nieuwsgierigheid aanwaaien. En ging
stralend de deur uit!”
Quote van organisatie Dordrecht:
“Het onderlinge gesprek in drie groepjes had best wat langer mogen duren; we kwamen tijd
tekort. De ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan in een open sfeer was plezierig en
verrijkend. De meeste mensen bij ons waren persoonlijk benaderd, vaak via een gesprek. Het
overtuigt mij ervan dat ik zelf hierin nog meer het gesprek kan/moet opzoeken.”
Quote van deelnemer in Hoofddorp:
“Steeds weer alles opbouwen en niet gaan klagen en mopperen is de ultieme daad van verzet.
Het daagt de ander uit, het kan hem tarten, maar jij doet niemand kwaad maar gaat door en
hebt de langste adem, is de hoop. Je speelt het geweldspel niet mee.”
Quote van deelnemer in Den Haag:
“Hoe buig je frustratie om tot positieve kracht? Niet helemaal onmachtig zijn, humor, bomen
planten, bidden tot God, uitlaatklep zoeken, dansen, zingen, en je vasthouden aan de goede
dingen.”

Nederlandse vrijwilligers bij Tent of Nations Bethlehem
Vanwege de Coronamaatregelen was het het grootste deel van 2021 onmogelijk om af te
reizen naar Palestina. In november en december zijn er echter vier Nederlandse vrijwilligers
afgereisd en zij hebben ter plekke de handen uit de mouwen gestoken. Buitenlandse
vrijwilligers zijn van groot belang omdat zij niet alleen intensief kennismaken met Tent of
Nations en actief bijdragen aan de ontwikkeling en het voortbestaan van het project en de
boerderij, maar ook de betrokkenheid vanuit Nederland zichtbaar en tastbaar maken.
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, 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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