Wij weigeren vijanden te zijn
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Tent of Nations in Bethlehem
is een educatieve boerderij met het
vredesproject van de Palestijns-christelijke
familie Nassar. Ondanks de moeilijke
omstandigheden en de voortdurende
dreiging van landonteigening,
zet de familie Nassar zich op een
geweldloze en zeer creatieve manier
in onder het motto
“Wij weigeren vijanden te zijn”.
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Honderd jaar op het land
Als familie, al jarenlang onderweg naar een toekomst van vrede op ons land,
worden we voortdurend geïnspireerd door alle steun die wij ontvangen,
zowel uit onze directe omgeving als vanuit het buitenland. Dit motiveert ons
om onze droom na te blijven streven. Wij realiseren ons dat Tent of Nations
is geworden tot wat het nu is dankzij de inzet en toewijding van vrijwilligers,
vrienden en familieleden.
Zowel de mensen als het land zijn onderdeel
van onze droom. Zij motiveren ons om ons
blijvend in te zetten voor vrede en recht, zelfs
als het gemakkelijker lijkt om maar op te geven.
Wij zijn er van overtuigd dat ieder mens in staat
is om een mozaïeksteentje bij te dragen aan de
toekomst van onszelf en onze kinderen.
Ik draag dit boekje op aan mijn moeder Meladeh,
ter nagedachtenis aan mijn grootvader Daher,
mijn grootmoeder Adiebe, mijn vader Bishara en
mijn oom Nayef. Zij hebben allen hun leven aan
de boerderij gewijd.

Daoud Nassar
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Onze motivatie bestaat uit drie woorden:
mensen, land en doorzettingsvermogen. Tent of
Nations werkt er aan dat Palestijnen, en mensen
van over de hele wereld, die gebukt gaan onder
conflict, de hoop blijven houden dat ze verschil
kunnen maken. We willen laten zien dat het
mogelijk is op een positieve manier een bijdrage
te leveren aan de maatschappij, zelfs in een
moeilijke politieke situatie. Wij willen anderen
inspireren om op een creatieve, positieve en
geweldloze manier te reageren op onrecht.
Ons land is heel belangrijk voor ons. We voelen
ons er diep mee verbonden. Daardoor zijn we in
staat om vol te houden en om creatieve wegen te
vinden om de ontelbare tegenslagen die op ons
pad komen te overwinnen.
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Palestijnse christenen
“Ben je christen? Wanneer heb je je bekeerd?”. Sommige buitenlandse
bezoekers van Tent of Nations zijn verbaasd te horen dat de familie Nassar
zowel Palestijns als christelijk is. Het christendom is echter diepgeworteld in
de geschiedenis van Palestina.
Verbonden met het land

Een kleine minderheid
Palestijnse christenen zijn zowel in Israël als in
Palestina een kleine minderheid. Momenteel
bestaat de Palestijns-christelijke gemeenschap
op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza en in
Jeruzalem uit ongeveer 50.000 mensen (van
de in totaal 4,5 miljoen Palestijnen).

In Israël is het aantal Palestijnse christenen
ongeveer 125.000 mensen (van de in totaal
8 miljoen Israëliërs).

Emigratie
Rond het ontstaan van de staat Israël in
1948 werden veel Palestijnse christenen van
hun land verdreven tijdens de Nakba. Zo’n
750.000 Palestijnen moesten toen vluchten.
Tegenwoordig is een van de belangrijkste
zorgen binnen de Palestijns-christelijke
gemeenschap de toenemende emigratie
van met name jongeren. De reden voor deze
emigratie is de politieke en economische
situatie en het ontbreken van vrijheid en
veiligheid.
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Sinds de tijd van Jezus, 2000 jaar geleden, zijn
Palestijnse christenen in het land aanwezig.
De wortels van het christendom gaan terug
naar het begin van de kerk. Je kunt hierover
lezen in het boek Handelingen in de Bijbel.
De Palestijns-christelijke spiritualiteit is sterk
verbonden met het land waar Jezus leefde
en waar hij omringd werd door mensen uit
Bethlehem, Nazareth en Jeruzalem.
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“Vrede is niet alleen
de afwezigheid van conflicten.
Het is de kunst
innerlijke vrede te ervaren
te midden van conflict.”

TENT OF NATIONS | GESCHIEDENIS

Vrede is ook een mentaliteit.
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door Daher Nassar
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De familie Nassar woont en werkt 100 jaar
op hun land - 25 jaar juridische strijd - 15-jarig
bestaan Tent of Nations

Israël verklaart het stuk land waar Tent of Nations
zich bevindt tot staatsland. De juridische strijd
begint

Uitbreiding van de nederzettingen rondom Tent of Nations

Bishara Nassar sterft

Tent of Nations
wordt opgericht
door de kinderen
van Bishara Nassar

1991
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1976
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Dahers Wijngaard
Daoud Nassar reed eens met zijn tractor op de boerderij. Plotseling werd
zijn weg geblokkeerd door een jonge joodse man met een M16-geweer
over zijn schouder. “Wat doe je op ons land?”, vroeg de jonge man.

Deze anekdote illustreert dat het verhaal en de
strijd van de familie Nassar nauw verbonden
zijn met land. Deze geschiedenis begint in
1916, toen het stuk land dat bekend staat als
Dahers Wijngaard, werd gekocht door Daher
Nassar, de grootvader van de familie Nassar.

Hoewel veel Palestijnse boeren destijds hun
land niet registreerden om zo geen belasting
te hoeven betalen, registreerde Daher Nassar
zijn land wel bij de Ottomaanse autoriteiten.
Al honderd jaar lang bewerkt de familie Nassar
het land. Ze oogsten olijven, druiven, amandelen, tarwe en andere gewassen. Tegelijkertijd
is de familie verwikkeld in een complexe en
uitputtende strijd om hun land te behouden.
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“Het is jouw land niet”, antwoordde Daoud.
“Het is van ons en we hebben eigendomspapieren om het te bewijzen”. “Jij mag dan
wel alle papieren hebben,” antwoordde de
jonge man, “maar God heeft ons dit land
gegeven, daarom is het van ons en niet van
jou.”
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Bishara’s droom
Bishara (zijn naam betekent “de goede boodschap”) Nassar was nog
maar een kind toen zijn vader het land kocht in 1916. Toen hij ouder werd,
ontwikkelde Bishara zich tot charismatisch prediker en accordeonspeler.
Hij reisde door de dorpen in de buurt, waar hij bij mensen thuis liederen
zong en Bijbelstudies leidde.
Bemoediging

Een speciale rol
Bishara geloofde dat de christelijke gemeenschap een bijzondere rol moest spelen bij de
inzet voor een betere toekomst. Hij was ervan
overtuigd dat ieder mens geroepen is een
vredestichter te zijn. Zijn droom was om de

boerderij tot een ontmoetingsplek te maken
waar jongeren en ouderen zouden leren zich
in te zetten voor vrede.

Bruggen bouwen
Helaas stierf Bishara voordat zijn droom,
zijn visioen, werkelijkheid werd. Nu gaan zijn
kinderen in zijn voetspoor verder. Zij zijn er
van overtuigd dat mensen bruggen kunnen
bouwen van hoop, begrip en verzoening.
Dit heeft hen gemotiveerd de boerderij om te
vormen tot een centrum van activiteiten waar
vrede en geweldloos verzet centraal staan.
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Muziek en verhalen, zo dacht Bishara, zouden
het geloof en de geest van mensen versterken,
zodat ze moed kregen om te blijven. Want ook
in die tijd, toen de Eerste Wereldoorlog het
Midden-Oosten veranderde en het Ottomaanse
Rijk uiteenviel, emigreerden er al Palestijnse
christenen. Na de Nakba in 1948 versnelde
deze uittocht van de christenen uit Palestina.

17

Het verhaal van Meladeh

Kinderen van het land

Een plaats van vrede

“Nadat we getrouwd waren, nam Bishara me
mee naar zijn boerderij. Ik ontwikkelde een
diepe band met het land. In die tijd was het
land nog niet gecultiveerd, dus hielp ik hem
met het planten van bomen en het bewerken
van de aarde. Het grootste gedeelte van de
tijd leefden wij in een grot. Toen we kinderen
kregen, vond ik het erg belangrijk dat zij op de
boerderij zouden opgroeien. Ik voelde dat zij
zich zouden ontwikkelen tot kinderen van het
land. Dat was onze diepe wens.

Mijn man Bishara droomde ervan de boerderij
tot een plaats van vrede te maken. Een plaats
waar we even aan de politieke realiteit konden
ontsnappen. Toen hij in 1976 stierf, zijn onze
negen kinderen en ikzelf doorgegaan met het
zorgen voor en het bewerken van het land.
We voelen heel sterk dat de geest van Bishara
op de boerderij aanwezig is gebleven.
We voelen ons daar dicht bij hem.
Tot op de dag van vandaag is de boerderij
een vredige plaats voor me waar ik blijf om
de droom van Bishara voort te zetten. Ik zal
het land blijven beschermen en ervoor zorgen
alsof het mijn eigen moeder is.”
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“Samen met mijn familie vluchtte ik in 1948 vanuit Jaffa naar Beit Jala, dat
nu op de Westelijke Jordaanoever ligt. In 1953, ik was toen zestien jaar oud,
trouwde ik met Bishara Nassar. Hij was een begaafd prediker en ik bezocht
regelmatig zijn Bijbelstudies.”
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“Ons land is voor ons
als een moeder.
We zorgen voor haar.
We zullen haar nooit
in de steek laten.”

TENT OF NATIONS | HEDEN

We zullen haar nooit verkopen.
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Locatie van Tent of Nations

Westelijke Jordaanoever Gebied C

Israëlisch gezag

Tent of Nations bevindt zich op een heuveltop negen kilometer ten zuidwesten van
Bethlehem, dichtbij het Palestijnse dorpje
Nahalin. Tent of Nations, dat zo’n 42 hectare
beslaat, is omringd door vijf Israëlische
nederzettingen. Het valt binnen het gebied
dat nu bekend staat als Gush Etzion. Dit is één
van de drie belangrijke nederzettingsblokken
op de Westelijke Jordaanoever. Als de
Israëlische autoriteiten de heuveltop van de
familie Nassar zouden overnemen, zouden ze
dit hele gebied domineren. De familie Nassar
houdt echter voet bij stuk. Daarmee houdt zij
ook de hoop levend van de 7.500 inwoners
van het dorpje Nahalin.

Tent of Nations bevindt zich in Gebied C op
de Westelijke Jordaanoever. Sinds de Osloakkoorden in 1995 valt dit gebied onder
volledig Israëlisch civiel en militair gezag.
Omdat de boerderij 950 meter boven de zeespiegel ligt, heeft het een strategische
positie, die zeer gewild is bij de Israëlische
autoriteiten. Overal op de Westelijke Jordaanoever bevinden Israëlische nederzettingen
zich op de heuveltoppen. Niet alleen vanwege
het uitzicht, maar ook en vooral vanwege de
strategische positie. Belangrijk om te weten is
dat deze nederzettingen illegaal zijn volgens
de regels van de Vierde Geneefse Conventie
van het internationaal recht.
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Israël? Bezet Palestina? Westelijke Jordaanoever? Gebied C?
Waar ligt Tent of Nations, de boerderij van de familie Nassar, precies?
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Westelijke Jordaanoever Gebied C – een kort overzicht
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Tent of Nations ligt op de Westelijke Jordaanoever, in Gebied C.
De Westelijke Jordaanoever heeft een totale oppervlakte van 5.655 km2.
Tubas
Tulkarm
Op de Westelijke Jordaanoever wonen 2.754.000 Palestijnen.
De A-, B-, en C-gebieden werden in 1995 tijdens de tweede Oslo-akkoorden
Nablus
als een vijfjarige maatregel gecreëerd; hierdoor werd de Westelijke JordaanQalqiliya
oever opgedeeld in verschillende veiligheidszones en administratieve zones.
Gebied C beslaat ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever en omvat
het merendeel van de agrarische gebieden op de Westelijke Jordaanoever.
Ongeveer 40% van Gebied C is oorspronkelijk privébezit van Palestijnen en is
Salfit
nu bebouwd met illegale nederzettingen.
Ongeveer 70% van Gebied C (omstreeks 44% van de Westelijke Jordaanoever) is bestempeld tot gebied voor nederzettingen, militaire gebieden of
natuurgebieden en is daarom verboden voor Palestijnen.
Ramallah
In de overgebleven 30% wordt bebouwing voor Palestijnen streng
No Man’s Land
Jericho
beperkt; er is minder dan 1% beschikbaar voor Palestijnse ontwikkeling.
In Gebied C wonen 150.000 Palestijnen in 542 gemeenschappen.
East Jerusalem
Ongeveer 325.00 Israëlische kolonisten wonen illegaal in meer dan 200
nederzettingen en buitenposten in Gebied C.
Tent of Nations
Bethlehem
Ongeveer 94% van de Palestijnse verzoeken om een bouwvergunning
werden afgewezen in de afgelopen jaren.
Per jaar worden gemiddeld 500 tot 600 Palestijnse bouwwerken vernietigd
in Gebied C.
Hebron
Areas A/B
Meer dan 11% van de Palestijnse bevolking in Gebied C werd sinds het jaar
Area C: Closed / Restricted Areas, 70%
2000 gedwongen minstens eenmaal per jaar te verhuizen. Duizenden
Area C: Remaining Areas, 30%
Palestijnen lopen het risico op gedwongen verhuizing.
Governorate Capital
Meer dan 60.000 Palestijnen in Gebied C hebben geen toegang tot
1949 Armistice (Green Line)
drinkwater.
BARRIER
Intern
a
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De juridische strijd
In 1916 kocht de familie Nassar het land waarop Tent of Nations zich nu
bevindt. De familie is in het bezit van de eigendoms- en registratiepapieren
die zij kregen tijdens het Britse Mandaat begin 1920.

In 1991 riepen de Israëlische autoriteiten
de hele omgeving, inclusief het land van de
familie Nassar, uit tot staatsland. Na meerdere
rechtszaken kreeg de familie in 2002 te horen
dat hun bezwaarschrift hiertegen was afgewezen en dat het land in beslag zou worden
genomen. De familie Nassar ging vervolgens
in beroep bij het Israëlisch Hooggerechtshof.
Die besloot in 2007 dat de familie de registratie van hun land kon hernieuwen. Na deze
hernieuwde registratie zou het hele stuk land
worden erkend als hun eigendom. De familie
Nassar overhandigde de hiervoor vereiste
documenten in 2008 aan de Israëlische
autoriteiten.

Vernieling van bomen
In 2014 kwam het Israëlische leger met bulldozers naar de boerderij waar zij honderden
fruitbomen ontwortelde. Nadat de familie
bezwaar aantekende bij de Israëlische auto-

riteiten, vaardigde het Hooggerechtshof een
bevel uit tegen deze actie en vroeg de Militaire
autoriteiten de aanvraag voor de hernieuwde
registratie in behandeling te nemen. Het
Hooggerechtshof gaf de familie 90 dagen de
tijd om opnieuw de documenten voor deze
hernieuwde registratie in te dienen. De familie
Nassar overhandigde hierop opnieuw de vereiste documenten. Tot op de dag van vandaag
wacht de familie op een antwoord.

“Wij verkopen onze moeder niet”
De financiële druk is groot. De kosten voor
de juridische strijd bedragen tot nu toe ruim
150.000 euro. De kosten blijven oplopen.
Israëliërs hebben de familie Nassar eens een
open cheque voor het land aangeboden, waarop de familie antwoordde: “We zullen onze
moeder nooit verkopen”. Hiermee wordt de
sterke verbondenheid zichtbaar die Palestijnen
hebben met hun land.

TENT OF NATIONS | HEDEN

Eigendomsrecht
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Toelichting op de juridische strijd

Uitroepen tot staatsland

Ottomaanse Wet voor Landregistratie

Als een stuk land eenmaal tot staatsland
is uitgeroepen door Israël, is het aan de
Palestijnse eigenaar om zijn eigendomsrecht
te bewijzen. Een bezwaarschrift tegen deze
verklaring moet binnen 45 dagen bij de rechtbank worden ingediend. De familie Nassar
heeft dit gedaan. Veel Palestijnse families
zijn echter niet in het bezit van de officiële
eigendomspapieren, terwijl hun omgeving wel
bekend is met het feit dat zij de rechtmatige
eigenaren zijn.

Het beleid van Israël om Palestijns land uit te
roepen tot staatsland is gebaseerd op oude,
plaatselijke wetten. De belangrijkste daarvan
zijn de Ottomaanse Wet voor Landregistratie
uit 1858 en de daaropvolgende Ottomaanse,
Britse en Jordaanse landwetten. Het rapport
Under the Guise of Legality – Declarations
of State Land in the West Bank van de
Israëlische mensenrechtenorganisatie
B’tselem uit 2012 toont aan dat dit Israëlische
beleid (het uitroepen van land op de Westelijke Jordaanoever tot Israëlisch staatsland)
onwettig is. Het is onwettig omdat Israël veel
land tot staatsland uitroept dat onder de oude,
plaatselijke landwetten Palestijns privé-eigendom was.

Bron: www.btselem.org
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Eén van de belangrijkste wettelijke maatregels waarmee Israël het land van
Palestijnen onteigent, is het uitroepen van Palestijns land tot staatsland
dat bedoeld is voor ‘algemeen gebruik’. In de praktijk betekent ‘algemeen
gebruik’ dat dit land exclusief bedoeld is voor Israëlische kolonisten.
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Intimidatie en fysieke druk
Israëliërs hebben niet alleen met juridische middelen geprobeerd het land
van de familie Nassar af te nemen, maar ook door middel van intimidatie en
fysieke druk. Joodse kolonisten uit de nabijgelegen nederzettingen hebben
verschillende keren de boerderij aangevallen.

Tijdens aanvallen vanuit nabijgelegen nederzettingen zijn er bomen ontworteld, watertanks beschadigd, wegblokkades geplaatst en
is de familie zelfs met wapens bedreigd. Met
dit soort intimidatie probeert men de familie
zover te krijgen het land te verlaten. Overal op
de Westelijke Jordaanoever hebben Palestijnen met vergelijkbare intimidatie te maken.

Bomen planten
In 2002 probeerden kolonisten een weg aan
te leggen dwars over het land van de familie
Nassar. De familie wist hier toen een rechtelijke beschikking tegen te bemachtigen.
Uit wraak ontwortelden deze kolonisten toen
zo’n 250 olijfbomen. De familie Nassar slaagde er echter in nieuwe bomen te planten,

gesponsord door de organisatie European
Jews for a just Peace in Palestine. Toen deze
organisatie vroeg wat ze nog meer konden
doen, nodigde de familie hen uit zelf te komen
helpen met het planten van deze bomen.
Daoud Nassar zei daarover: “We hebben geen
buitenstaanders nodig die ons komen vertellen
wat we moeten doen. We hebben vrienden
nodig die zich aansluiten bij onze strijd en
onze visie delen.”
Ondanks het feit dat de Israëlische autoriteiten
het land van de familie Nassar willen
onteigenen, is er sinds 2002 geen intimidatie
en fysiek geweld van kolonisten meer geweest
bij Tent of Nations.

TENT OF NATIONS | HEDEN

Geweld
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Overwinnen van obstakels

Regenwater en zonnepanelen

Grotten onder de grond

Omdat Gebied C op de Westelijke Jordaanoever onder Israëlisch gezag valt, hebben de
daar wonende Palestijnen geen toegang tot
stromend water en elektriciteit. De familie
Nassar vangt daarom in de winter regenwater
op in ondergrondse waterreservoirs.
Elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen en opgeslagen in batterijen,
gedoneerd door een Duitse organisatie.

Voor Palestijnen in Gebied C is het vrijwel
onmogelijk om een bouwvergunning te
ontvangen van de Israëlische autoriteiten.
In 2010 ontving de familie Nassar negen
sloopbevelen voor hun bouwwerken.
Het ging hierbij om onder andere tenten,
composttoiletten en dierenhokken. Omdat de
Israëlische autoriteiten geen vergunningen
geven om op de grond te bouwen, heeft de
familie besloten grotten onder de grond te
renoveren. Desondanks ontving de familie in
2015 opnieuw sloopbevelen, twintig in totaal.
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De Israëlische autoriteiten doen er alles aan om te voorkomen dat de
familie Nassar hun boerderij verder ontwikkelt. De familie Nassar heeft
echter creatieve en duurzame alternatieven ontwikkeld als reactie op de
beperkingen en hindernissen die de autoriteiten hen opleggen.
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Zelfvoorzienend leven
De Israëlische autoriteiten hebben op meerdere manieren geprobeerd de
boerderij te isoleren. Dit is onderdeel van Israëls beleid om het de Palestijnen
in Gebied C zó moeilijk te maken, dat zij hun woningen en hun land verlaten
en ergens anders gaan wonen.
Isolement

Toegang voor bezoekers
De Israëlische autoriteiten hebben toestemming gegeven een Joods-religieuze school
(yeshiva) te bouwen. Deze yeshiva wordt
gebouwd dichtbij de toegangsweg tot de Tent
of Nations, vlakbij de naburige nederzetting

Neve Daniel. Dit kan grote invloed hebben op
de bereikbaarheid van Tent of Nations voor (internationale) bezoekers en groepen. Wanneer
de toegangsweg wordt gesloten, is de enige
mogelijkheid om Tent of Nations te bereiken
via de Palestijnen dorpen Husan en Nahalin.
Dit betekent echter veel extra reistijd.

Waardigheid en hoop
De familie Nassar streeft ernaar volledig
zelfvoorzienend te worden. Een belangrijke
reden hiervoor is dat de boerderij steeds
meer geïsoleerd raakt ten gevolge van het
Israëlische beleid. Zelfvoorzienend worden
is voor de familie Nassar echter ook een
belangrijk teken van waardigheid en zelfrespect. Het is hun nadrukkelijke wens om
onafhankelijk te zijn van financiële hulp van
anderen en zo zelf hun land verder te kunnen
ontwikkelen.
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Wie bij Tent of Nations op bezoek komt,
ziet dat de toegangsweg geblokkeerd is door
het Israëlische leger. Bovendien wil Israël
de muur, die zij naar eigen zeggen bouwt
om zichzelf te beschermen, plaatsen tussen
Bethlehem en Tent of Nations. Mocht dit doorgaan, dan wordt de familie Nassar gedwongen
om ofwel permanent op het land te verblijven
of de boerderij te verlaten. Op het land blijven
zou echter betekenen dat ze gescheiden
zou worden van familie en vrienden, sociale
voorzieningen, medische zorg en geloofsgemeenschap.
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De vierde weg

Passiviteit

Geweldloos verzet

“Er zijn Palestijnen die geloven dat we
rechtvaardigheid alleen met geweld kunnen
bereiken.

Wij kiezen voor een vierde weg, die door
steeds meer Palestijnen in praktijk wordt
gebracht. Dat is de weg van actief, geweldloos
verzet. Wij weigeren vijanden te zijn, van wie
dan ook. In plaats van de ander als mens af te
wijzen, helpen we de ander tot het inzicht te
komen dat hij het misschien bij het verkeerde
eind heeft. Dit doen we door middel van
liefdevolle en vredelievende daden. Hiermee
reageren wij op een positieve, proactieve
manier op onze pijn en frustratie. Wij geloven
dat de bezetting niet kan en niet zal voortduren. We willen bruggen bouwen tussen
het land en de mensen, en tussen mensen
onderling. De cruciale vraag hierbij is: ‘Hoe
kan ik het perspectief veranderen van iemand
die besloten heeft dat hij mijn vijand is?’”

Geweld
Anderen wachten passief tot de internationale
gemeenschap een rechtvaardige vrede tot
stand brengt die wij, Palestijnen en Israëliërs,
zelf niet kunnen bereiken.

Vertrek
Een derde groep, vaak de hoger opgeleiden,
vertrekt naar het buitenland. Daaronder zijn
ook Palestijnse christenen. Toen we eens
tijdens een zomerkamp de Palestijnse
kinderen vroegen naar hun dromen, antwoordden ze allemaal dat ze het land wilden
verlaten.
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Het verhaal van de familie Nassar staat niet op zichzelf. Hun situatie is
vergelijkbaar met die van andere Palestijnen. De Israëlische bezetting zorgt
er voor dat veel Palestijnen reageren met passiviteit, geweld of vertrek.
Daoud Nassar licht dit toe en vertelt waarom de familie voor “een vierde
weg” kiest.
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Het perspectief veranderen

“Toen we langzaam voort hobbelden vanaf
de wegversperring bij onze boerderij, die
het Israëlische leger in 2002 had aangelegd,
sprongen plotseling Israëlische commando’s
tevoorschijn. Ze droegen gevechtskleding,
waren gemaskerd en droegen automatische
wapens. De officier van de patrouille
schreeuwde dat ik moest uitstappen en
hem mijn Palestijnse identiteitsbewijs moest
overhandigen. Ik zag hoe de laserstralen op
mijn borst weerkaatsten en ik voelde doodsangst op dat moment. Na een paar scherpe
vragen beval de jonge officier dat we de auto
leeg moesten maken zodat ze de wagen
konden onderzoeken.
Zoals ik al zei, het was een erg koude avond
en het waaide hard. Ik legde hen uit dat mijn
kinderen sliepen en dat zij getraumatiseerd
zouden raken als er wapens op hen gericht
werden. Zij zouden, net als zoveel Palestijnse
kinderen die eenzelfde ervaring hadden, deze

herinnering lang met zich meedragen. Ik stelde hen dan ook voor dat zij hun onderzoek van
buiten zouden doen, door de vele ramen van
de Volkswagenbus, zodat mijn kinderen
niet wakker zouden worden. De officier weigerde dit en schreeuwde nog harder dat mijn
familie onmiddellijk uit de bus moest komen.
Ik boog me door het portierraampje en begon
in het Engels tegen mijn kinderen te praten,
zodat de soldaten mij konden verstaan.
Ik weet niet waarom deze woorden in me
opkwamen, maar ze zorgden ervoor dat de
situatie compleet veranderde. Ik zei tegen mijn
kinderen: ‘Jullie moeten wakker worden, en
jullie zullen dan soldaten zien met geweren.
Jullie hoeven echter niet bang te zijn, want het
lijken vriendelijke mensen’. Een paar minuten
later riep de officier me bij zich om mij mijn
identiteitsbewijs terug te geven. Hij zei: ‘Meneer, wij moeten ons tegen u en uw familie
verontschuldigen, want wat we deden was
niet goed’.”
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“Eens was ik, na een dag hard werken op de boerderij, met mijn moeder en
kinderen op weg naar huis in Bethlehem. Het was een koude zaterdagavond
en we zaten in onze oude Volkswagenbus,” vertelt Daoud Nassar.
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“Wij willen onze frustraties
en teleurstellingen
constructief gebruiken.
acties in plaats van hen een
voedingsbodem te laten
worden van woede en bitterheid.”
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We vormen ze om tot positieve
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De boerderij en de vrijwilligers
“Buitenlandse vrijwilligers zijn heel belangrijk voor ons.
Zij helpen ons bij het vele werk dat gedaan moet worden op de
boerderij. Zij vormen de basis voor al het andere werk dat wij doen.
Zowel voor de korte als de lange termijn zijn vrijwilligers erg welkom.

dat alle projecten verder ontwikkeld worden. Voor vrijwilligers is
het verblijf bij Tent of Nations een unieke mogelijkheid om eigen
perspectieven te verruimen en zich persoonlijk te ontwikkelen.”
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De vrijwilligers zorgen er voor dat de boerderij blijft voortbestaan en
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“We hebben geen behoefte aan
buitenstaanders die ons vertellen
wat we moeten doen.
We hebben vrienden nodig
strijd en bij onze visie.
Samen maken wij een verschil
en houden we hoop levend.”
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die zich aansluiten bij onze
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Zomerkampen voor kinderen
“Ieder jaar organiseren wij zomerkampen voor kinderen uit Bethlehem
Wij bieden hen een vrolijke en veilige omgeving,
waardoor zij vrijheid ervaren en afleiding van de politieke realiteit.

bij het verder ontwikkelen van hun persoonlijke talenten en
vaardigheden. We willen ze laten inzien dat zij een onmisbare bijdrage
kunnen leveren aan een betere toekomst voor Palestina.”
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Ons doel is de kinderen zelfvertrouwen te geven en hen te helpen
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Vrouwenproject
“Het Bent al-Reef vrouwenproject werd in 2005 opgericht in het
dorpje Nahalin, vlakbij Tent of Nations. Het project biedt vrouwen
uit het dorp Engelse les en traint hen in computervaardigheden.
Hiermee kunnen zij hun kinderen en familieleden helpen met hun

over landbouwmethodes en kunst, waar ze bijvoorbeeld leren plastic
te recyclen en tassen te maken. Met Bent al-Reef hopen we dat de
vrouwen kracht en zelfvertrouwen ontwikkelen. We moedigen hen
aan een actieve rol te spelen in onze samenleving.”
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huiswerk voor school. De vrouwen nemen ook deel aan workshops
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Ontvangst buitenlandse bezoekers
“Wij ontvangen veel verschillende buitenlandse gasten en groepen
op onze boerderij. We zijn trots dat we bezoekers op ons land

Door hun bezoek zijn zij getuige van actief en geweldloos verzet ter
plaatse en leren zij meer over de algemene situatie in Palestina.”
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kunnen verwelkomen en ons verhaal met hen kunnen delen.
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Buitenlandse vrijwilligers

“Tent of Nations is een inspirerende

“Kort na de oprichting van

plek. De sterke betrokkenheid en

Tent of Nations werkte ik er drie

het ongelooflijke geduld van

maanden als vrijwilliger.

de familie Nassar herinnert mij

De nederzettingen bestonden toen

er steeds aan hoop te blijven

nog niet of ze waren tenminste nog

houden en de regie over mijn

niet zo groot als nu. Daoud, Daher en

eigen situatie te nemen,

ik werkten op het land en op kantoor

hoe moeilijk de realiteit

en maakten plannen voor de

van dat moment ook is.

ontwikkeling van de boerderij.

Dit inzicht heeft mij sterk

Wij geloofden in de toekomst.

beïnvloed en gaat met mij

Het is indrukwekkend om te zien hoe

mee in mijn werk als activist en
gemeenschapswerker.”

Karen Isaacs (Verenigde Staten)

Tent of Nations zich heeft ontwikkeld!”
“Het samenwerken met Daher
en de gesprekken met Daoud
hebben mij bewust gemaakt van
alle tegenstand waarmee Palestijnse
boeren worden geconfronteerd.
In Italië beschrijven we het zware
werk van boeren met de uitdrukking
“het land is laag en zwaar”.
Voor Palestijnen geldt: “het land is
lager en zwaarder”. Mijn beste werkervaring was het helpen
planten van 3.000 wijnstokken.
Ik weet dat mijn inzet over een paar
jaar zijn vruchten zal afwerpen, evenals
het werk van de familie Nassar.”

Emiliano Trucco (Italië)

Ilse Brugger (Zwitserland)

“Ik ben diep onder de indruk van
de zelfbeheersing en het geduld van
de familie Nassar. Ik herinner me
Amals reactie toen het Israëlische leger
honderden fruitbomen had
gebulldozerd: ze zei dat ze meer
nieuwe bomen in de vallei zouden
terugplanten. Ieder ander mens zou
het opgeven. Ik in ieder geval wel.
Maar de familie Nassar recht de rug
en weigert op te geven. De familie
vormt negatieve energie om in
positieve daden. Het was een
belangrijk keerpunt in mijn leven

Tent of Nations is een ervaring die

dit te zien en mee te maken.”

diepe indruk op mij heeft gemaakt.

Camille Corbel (Frankrijk)

Vrijwilligers helpen de droom,

“In 2014 was ik een jaar lang
vrijwilliger bij Tent of Nations.
Dit was een geweldige ervaring

die 100 jaar geleden ontstond,

die ik nooit zal vergeten.

in stand te houden. De waarden en

Ik ontmoette verschillende

de visie van de familie Nassar zijn

mensen uit de hele wereld en werkte

diepgeworteld in de erfenis van hun

met hen samen. Het belangrijkste

land. De oogst van olijven, vijgen,

wat ik leerde is de positieve, creatieve

amandelen en druiven zijn een

en vreedzame benadering om

wezenlijk deel in het verwezenlijken

conflicten op te lossen. Ik leerde

van hun droom tot zelfvoorziening.

wat de werkelijke betekenis is van

Word vrijwilliger en ondersteun

‘Wij weigeren vijanden te zijn’.”

deze visie!”

Johannes Koch (Duitsland)
Geoff Urch (Engeland)
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“Het werken op het land van
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“Een boom is
een teken van hoop.
Een boom planten betekent
Het leert ons dat vrede moet
groeien vanaf de basis.”
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geloof in de toekomst.
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Steun Tent of Nations
Kom en zie

Ga en vertel
Deel het verhaal van de Tent of Nations met
de mensen in je eigen omgeving. Dit is heel
belangrijk omdat internationale bekendheid
van cruciaal belang is in de politieke en
juridische strijd waarin de Tent of Nations
verwikkeld is. In een aantal landen zijn er
Vriendengroepen voor Tent of Nations.

Word vrijwilliger
Als je de familie Nassar verder wilt ondersteunen in hun werk en visie, kun je een paar
weken of maanden als vrijwilliger wonen

en werken bij Tent of Nations. Buitenlandse
vrijwilligers zijn onmisbaar voor Tent of
Nations omdat hun aanwezigheid bescherming biedt voor het land

Bid
Bid voor de familie en vraag je kerk of je
geloofsgemeenschap dit ook te doen.
Solidariteit tonen met de familie – zowel met
praktische steun als met gebed – is niet alleen
hartverwarmend, maar het houdt de familie
ook op de been.

Draag financieel bij
Je kunt zelf financieel je steentje bijdragen
of een fondsenwervingsactie organiseren.
Je kunt ook sponsor worden van een boom
of van één van de projecten. Door dit te doen
ondersteun je de familie bij de instandhouding
en verdere ontwikkeling van de boerderij.
Je steunt hen in hun wens tot zelfvoorziening
en hun werk voor een rechtvaardige en vreedzame toekomst.
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Kom op bezoek bij Tent of Nations, alleen of
met een groep, en ontmoet de familie Nassar.
Tijdens een bezoek aan Tent of Nations laat
een familielid je het land zien, de bomen die
ze geplant hebben en de grotten waarin de
familie vroeger woonde. Je hoort over hoe
de familie op een geweldloze wijze omgaat
met de beperkingen van de Israëlische
autoriteiten.
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Onze reis gaat verder

Onze reis gaat verder zolang de strijd voor
rechtvaardigheid en vrede doorgaat. Van dag
tot dag en van jaar tot jaar breidt onze droom
zich uit en verandert deze naarmate we meer
obstakels overwinnen.
Onze lange termijn visie voor Tent of Nations
is het oprichten van een educatief centrum op
de boerderij, dat zich richt op drie aspecten:
milieu, creativiteit en spiritualiteit. Met dit
centrum willen we de komende generaties
onderwijzen over het belang van goede zorg
voor het milieu, de cruciale rol van creativiteit,

en de spiritualiteit van Tent of Nations.
We hopen Palestina van binnenuit te
transformeren en mensen de kracht te geven
sociale veranderingen tot stand te brengen.
Op deze manier maken wij verschil. Onderwijs is de sleutel om de deur naar een betere
toekomst te openen.
Wij zullen onze reis op weg naar rechtvaardigheid en vrede volbrengen met geloof, hoop en
liefde.

Daoud Nassar
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We zouden nooit zo ver gekomen zijn zonder de voortdurende steun van
onze buitenlandse en plaatselijke vrienden. We danken iedereen die heeft
bijgedragen aan Tent of Nations uit het diepst van ons hart. Met jullie hulp
en vriendschap werken wij door aan het verwezenlijken van onze droom en
het verder ontwikkelen van onze projecten.
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