
 

Kom en Zie: kom op bezoek bij Tent of Nations 
 
Palestijnse christenen roepen ons op om ons te verdiepen in hun situatie door ‘te komen en te 
zien’ (Come and See). Vanuit Nederland kunnen wij dit vormgeven door hetzij individueel, 
hetzij als groep, op bezoek te gaan bij Tent of Nations. Stichting Vrienden van Tent of Nations 
Nederland helpt je graag om dit bezoek te organiseren.  

 

1. Bezoek Tent of Nations met een groep  
Breng een bezoek aan Tent of Nations wanneer je gemeente of mensen uit je netwerk op 
reis gaan naar Palestina/Israël. De groep is niet alleen welkom voor een ontmoeting met 
de familie Nassar en rondwandeling op het terrein, maar ook voor een authentieke 
Palestijnse lunch en een halve dag vrijwilligerswerk.  
 

2. Ga op reis naar Israël / Palestina 
Motiveer één of meerdere gemeenteleden om op reis te gaan met Ontmoet Palestina 
(www.ontmoetpalestina.nl), of met Meta Floor (zij organiseert jaarlijks in oktober een 
Solidariteits- en Ontmoetingsreis naar Israël / Palestina, waarin aandacht voor de actuele 
situatie centraal staat.).  
 

3. Organiseer een jongeren- of gemeentereis op maat 
Organiseer een reis (van een week) naar Tent of  Nations, bijvoorbeeld in de meivakantie 
of zomervakantie (dit kan worden uitgebreid met excursies naar Jeruzalem, Bethlehem en 
Hebron). 

 

4. Motiveer mensen in je netwerk om vrijwilligerswerk te doen 
Wijs mensen op de mogelijkheid voor korte of langere tijd vrijwilliger te zijn bij Tent of 
Nations, bijvoorbeeld tijdens de kindervakantieweken in de zomer of tijdens de oogst. 
Zowel jong als ouder zijn welkom om de handen uit de mouwen te steken. Een goede 
fysieke en mentale gezondheid is van belang.  
 

Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland kan bij al deze mogelijkheden mee denken, 
adviseren, begeleiden, en indien nodig mee organiseren. Neem daarvoor contact met ons op 
via e-mail adres tentofnationsnl@gmail.com of telefoonnummer 06 488 09 550 

 
 

 

http://www.ontmoetpalestina.nl/
mailto:tentofnationsnl@gmail.com

