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Word vriend  
van Kifaia, 
of geef Kifaia 
nieuwe vrienden

In Gaza heb je als gehandicapte dubbel pech. Niet 
alleen heb je – als iedereen – te maken met een ver-
stikkende blokkade, bombardementen en armoede, 
maar ook met ontoegankelijke onderwijsgebouwen, 
discriminatie en achterstelling. Onze partnerorgani-
satie NCCR in Gaza komt samen met gehandicapten 
op voor hun rechten. Voor hen voert Stichting Kifaia 
de komende anderhalve maand actie. Voor méér geld 
zodat méér gehandicapten hun plek in de samenleving 
kunnen claimen. Doe mee!

Zorg is waar onze partner, het NCCR 
in Gaza, zich al tien jaar voor inzet. 
Maar zorg voor de gehandicapten is 
niet het enige dat er nodig is. Het on-
derwijs moet bereid zijn om kinderen 
met een beperking welkom te heten. 
Werkgevers moeten mensen met een 
handicap in dienst nemen. Taxichauf-
feurs mogen mensen die niet kunnen 
lopen niet weigeren. Gebouwen moe-
ten rolstoeltoegankelijk worden. 

Het NCCR zet zich samen met de ge-
handicapten in tegen vooroordelen, 
ze demonstreren minstens twee keer 
per jaar voor hun rechten, ze lobby-
en bij de ministeries, politie en reli-
gieuze leiders, en hebben met succes 
een plaats veroverd in de media. Hun 
boodschap: we zijn méér dan patiënt, 
begint door te dringen.

Vrouwen die tot voor kort thuis zaten 
komen nu samen om borduurwerk te 
maken en te verkopen. Kinderen spe-
len met niet-gehandicapte leeftijdge-
nootjes. Jongeren ontmoeten elkaar, 
plannen acties en vragen met !lmpjes, 

Facebook en een magazine aandacht 
voor hun situatie. Ze spreken zelf de 
‘hoge heren’ uit de Gazaanse maat-
schappij aan en vragen hen – met suc-
ces – om steun voor hun zaak. Hanan 
van 23 speelt rolstoelbasketbal. Ibra-
him en Tau!k dromen van een eigen 
bedrijf. En Heba, u leest haar column 
in deze nieuwsbrief, heeft zich op het 
lobbywerk gestort.

Dit alles was mogelijk dankzij uw gif-
ten. Er zijn grote stappen gemaakt. 
Maar de klus is nog niet geklaard. 
Met meer geld kunnen de gehandi-
capten nog meer bereiken.  Tot en 
met 4 november gaan we alle zeilen 
bijzetten om zoveel mogelijk geld 
bijeen te brengen. Iedere paar dagen 
zullen er nieuwe video’s, foto’s en ver-
halen te zien zij op onze website en 
op Facebook. Deel ze met uw volgers 
en vrienden. We gaan het land in met 
de video’s van onze !lmmaker Mark 
Kulsdom. We komen graag ook bij 
uw club, instantie, moskee of kerk. 
Help mee. Word donateur. Máák do-
nateurs! l

Steun onze najaarscampagne en help 
gehandicapten in Gaza hun recht te halen

Uw bijdrage helpt!

Met 10.000 euro…
…Kunnen gehandicapten drie maanden 
lang campagne voeren in hun gemeen‐
schap via de media en hun eigen brochu‐
res, magazines of radio uitzendingen.
…Kunnen 30 vrouwen drie maanden 
lang getraind worden in leiderschap 
en communicatie waardoor ze echte 
woordvoerders worden voor hun zaak.
…Kan vervoer worden verzorgd voor 50 
gehandicapte jongeren, die hierdoor 
naar school of de universiteit kunnen.

Met 20.000 euro…
…Kunnen 50 vrouwen vier maanden lang 
handwerk (leren) maken en verkopen waar‐
mee ze bijdragen aan het gezinsinkomen en 
zo hun status in hun families vergroten.
…Kan NCCR vier maanden lang intensief 
lobbyen bij politici en beleidmakers voor 
de uitvoering van de gehandicaptenwet.

Met 30.000 euro…
…Kan een jaar collegegeld van 50 ge‐
handicapte jongeren worden betaald.
…Kunnen de woningen van gehandicap‐
ten worden aangepast waardoor hun 
zelfstandigheid en mobiliteit worden 
vergroot.

Met 40.000 euro…
…Kunnen 30 gehandicapten geholpen 
worden met het opzetten van hun 
eigen bedrijf door training en een 
startkapitaal.



Reem 
Plat op bed, een akelige constructie om haar borst en hoofd ligt Reem, twaalf 
jaar. Bij een val is haar nek gebroken. Haar hoofd wordt met pennen vastge-
houden en zit aan een soort harnas om haar borstkas, zodat de botten in haar 
nek weer vast kunnen groeien. Ze is bijna geheel tot aan haar nek verlamd en 
dat gaat niet meer goed komen, ook niet als die constructie er over een paar 
maanden af kan. Fysiotherapeut Yehiya doet oefeningen met haar om te voor-
komen dat Reems gewrichten verstijven en de spieren verkrampen. Ze kijkt 
ons schuin aan, haar hoofd kan ze niet optillen, maar praten gaat prima, en op 
een gegeven ogenblik lacht ze zelfs, hoewel er niet veel te lachen valt. Ze zingt 
een liedje voor ons en het is duidelijk dat er in dat hoopje mens een slim en 
gevoelig meisje zit, dat ondanks de ernst van haar situatie een persoontje is en 
niet alleen patiënt. l

Osama
Osama is vijf jaar oud en werd geboren zonder armen. De ouders zijn daar beiden 
erg van geschrokken en hadden in het begin moeite om hun zoon te accepteren. Net 
als alle kinderen van zijn leeftijd wil Osama groot zijn en dingen zelf doen. Hij heeft 
heel goed geleerd om zijn handicap te compenseren. Met een paar shekel tussen de 
lippen gaat hij boodschappen doen bij de bakker en komt met het tasje bengelend 
uit zijn mond weer thuis. Tanden poetsen doet hij met de borstel tussen zijn tenen 
en draait zelf netjes de dop weer op de tube. Osama komt graag bij het NCCR, waar 
hij schildert met zijn vriendinnetje Basmala, die wel armen heeft maar ze niet kan 
gebruiken. Zittend op het doek en met de verfkwast tussen de tenen brengen ze wat 
kleur in het leven. l
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Mona
 
Mona is elf jaar en geboren met een 
dwarslaesie. Het thuiszorgteam van het 
NCCR komt sinds haar derde jaar bij 
Mona thuis. Ze krijgt fysiotherapie, 
hulpmiddelen en psychologische onder-
steuning om met haar handicap om te 
gaan. Want ondanks dat Mona met veel 
plezier naar een gewone basisschool gaat, 
valt het haar soms zwaar om te zien hoe 
haar klasgenootjes kunnen rondrennen 
en ravotten en zij zelf niet. Psychologe 
Eilin van het thuiszorgteam helpt haar 
hiermee om te gaan. Bij de kinderacti-
viteiten van het NCCR is Mona niet de 
uitzondering op de regel en schildert en 
speelt ze naar hartelust. Ze is een levens-
lustige dame die zonder enige verlegen-
heid de plaatselijke pers vertelt hoe be-
langrijk deze middagen voor haar zijn. l

Rania
Rania is een vrolijke jonge vrouw van be-
gin twintig. Zij is een van de weinige ge-
lukkigen die in een scootmobiel rijdt. Er 
zijn vier aluminium tentpalen op gemon-
teerd en een katoenen dakje tegen de zon. 
Ze doet mee aan een mediatraining voor 
gehandicapte vrouwen waarin ze leren hoe 
ze zelf vooroordelen kunnen bestrijden. 
Dat ze jong en vrolijk is, zie je pas als de 
mannelijke journalist die de training geeft 
even naar buiten gaat en haar sluier afgaat. 
Onder de zwarte lap zit een levendig ge-
zicht met volle rode lippen, grote tanden 
en een brede grijns. Met drie woorden 
Engels en veel handgebaren maakt ze dui-
delijk dat ze graag naar de sportschool gaat 
en van gewichthe"en houdt. Ze steekt 
haar kin omhoog en gebaart: ‘Dat had je 
niet gedacht hè?’ l

Bekijk de video’s van Reem, Basmala en 
Mona op Kifaia.nl



Een recht dat niet beschermd 
wordt, zal verloren gaan

Mijn leven lang heb ik moeten vechten 
om naar school te kunnen. De slechte 
straten in Gaza, ontoegankelijke school-
gebouwen en mijn gezondheidstoestand 
waren niet de enige obstakels. Ook bij 
mijn klasgenoten vond ik weinig steun. 
Toen ik de leeftijd had naar de universi-
teit te gaan ondervond ik weerstand van 
bijna iedereen in mijn omgeving. Wat 
zou ik meer van het leven verwachten 
dan lekker warm thuis te zitten, beschut 
van felle zomerzon en harde Gazaanse 
winterregens? Dat kreeg ik vaak te ho-
ren. Maar dankzij de nooit a#atende 
steun van mijn familie speelde ik het 
klaar cum laude mijn bachelor multi-
media te halen – tot grote verrassing van 
mijn kwelgeesten.

Eremedaille
Mijn grootste steun en toeverlaat was al-
tijd mijn oudere zuster, god hebbe haar 
ziel. Haar handicap, en de moeilijke 
omstandigheden tijdens de eerste Intifa-
da maakten het haar onmogelijk te gaan 
studeren. Het is ook haar droom die 
ik nu heb vervuld. Zij was het die me 
inschreef voor het voorbereidend on-
derwijs, speciaal voor mensen met een 
handicap. Ook mijn vader was een grote 
steun. Toen het hoofd van de  middel-
bare school mij wilde weigeren omdat 
het gebouw niet toegankelijk zou zijn, 
maakte hij een oprit: een simpele plank 
die ik tegen de trap kon leggen. 
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Door Heba Abu Foul

Heba Abu Foul is 22 jaar. Als gevolg 
van kinderverlamming zit ze sinds jonge 

leeftijd in een rolstoel. Ze is actief in de 
vrouwengroep van het NCCR.  

Dit artikel is een bewerking van een stuk 
dat eerder verscheen in Al Safwa, een 

magazine uitgegeven door het NCCR.

Werken is een recht. Ook voor gehandicapten. In mijn land hebben we dat recht 
wel, maar we krijgen het niet. In het bijzonder voor gehandicapte vrouwen zoals 
ik, is werken belangrijk. Werk geeft ons aanzien in de familie en in onze gemeen-
schap. Het maakt dat we !nancieel en geestelijk onafhankelijk zijn. Een gehandi-
capte vrouw die werkt, heeft een eigen identiteit en is niet alleen patiënt.

Ik heb mij nooit geschaamd voor mijn 
handicap en zie mezelf als een normale 
jonge vrouw. Mijn handicap is als een 
eremedaille, omdat ik door alle tegen-
werking mijn eigen kracht heb ontdekt. 

Zeggenschap
Het NCCR ken ik al sinds ik een klein 
meisje was. Ik was het jongste lid was 
van de verenging van lichamelijk gehan-
dicapten, de voorloper van het NCCR. 
Ik kreeg er fysiotherapie, deed er aan alle 
activiteiten mee en heb er  veel geleerd. 
Aan overheidsinstellingen voor gehandi-
capten heb ik nooit iets gehad en ik heb 
geen enkel vertrouwen in ze. De overheid 
laat hoog opgeleide jongeren met een 
handicap links liggen. Op hun kantoren 
werken alleen mensen die niets manke-
ren en dat neem ik ze kwalijk.

Het is hoog tijd voor een nationaal plan 
om gehandicapten te laten integreren in 
de gemeenschap. Daarvoor zet ik me met 
het NCCR in. Het moet van binnenuit 
komen, van onszelf. Jonge leiders met 
een handicap moeten samen met juris-
ten, academici, religieuze leiders en re-
habilitatiespecialisten het heft in handen  
nemen. Wij moeten zeggenschap krijgen 
over de instanties voor gehandicapten. En 
bovenal: wij moeten de druk op de over-
heid opvoeren om de gehandicaptenwet 
uit te voeren. Want een recht dat niet be-
schermd wordt, zal verloren gaan. lVA
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Beste mensen,

Na ruim tien jaar de voorzittershamer 
gehanteerd te hebben was Anja Meu‐
lenbelt toe aan wat rust, maar wilde 
wel graag intensief betrokken blijven 
bij Kifaia. Daarom hebben we besloten 
dat ik de voorzittersfunctie overneem 
en Anja gewoon bestuurslid blijft. 

In deze nieuwe formatie waren we in juli 
weer in Gaza om een week trainingen te 
geven aan de medische teams. Dit keer 
ging Annechien Limburg voor het eerst 
mee. Zij is psychiater en psychothera‐
peut en werkt in Nederland veel met al‐
lochtone vrouwen. Toen we haar aan het 
einde van de week vroegen wat haar was 
opgevallen vertelde ze dat ze zéér onder 
de indruk was van het professionele 
niveau van de thuiszorgteams en bovenal 
van het enorme vertrouwen dat ze had 
ervaren tussen de mensen van het NCCR 
en de Kifaia‐ploeg. “Daar kunnen profes‐
sionals in Nederland nog wat van leren”, 
aldus Annechien. Een mooier compliment 
konden onze Gazaanse collega’s en wij 
van Kifaia niet krijgen. 

Maar het NCCR wil ook verder. Na tien 
jaar inzet voor thuiszorg wil men een 
stap voorwaarts maken en de gehandi‐
capten helpen bij het (re‐)integreren 
in de maatschappij, zodat zij een 
volwaardige plaats kunnen innemen. 
Door te strijden tegen discriminatie 
en achterstelling, en te laten zien dat 
gehandicapten weldegelijk veel in hun 
mars hebben. Een mooi voorbeeld is 
het vlammende betoog van Heba hier‐
naast. In deze nieuwsbrief leest u hoe 
wij met de speciale najaarsactie dit 
proces een impuls willen geven. In krap 
anderhalve maand gaan we alle zeilen 
bijzetten om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar brengen. Op onze donateurs 
doen we een beroep om minstens één 
van hun vrienden, kennissen of fami‐
lieleden óók donateur te maken. Vertel 
hen waarom u ons steunt, laat ze deze 
nieuwsbrief lezen en wijs ze op onze 
website en onze Facebookpagina, waar 
de komende tijd veel nieuwe verhalen, 
foto’s en video’s te zien zijn.
Samen kunnen we zorgen dat gehan‐
dicapten in Gaza als mensen worden 
gezien en niet alleen als patiënt.

Met vriendelijke groet,

Joes Meens
Voorzitter Stichting Kifaia



Stichting Kifaia
Postbus 14673 
1001 LD Amsterdam, Nederland
Giro 8207589 

Stichting Kifaia is ANBI‐erkend. Uw gift 
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Wij zijn Kifaia

Vooral op vrijdagmiddag zijn veel ouders en kinderen die samen plezier maken 
op het strand van Gaza te vinden. Hier onze fysiotherapeut Yehiya met twee 
van zijn dochters 

Er zijn meerdere manieren om Stichting 
Kifaia in uw testament op te nemen. 
Dit kan zowel door middel van een le-

Christine de Vos
secretaris

Stichting Kifaia  
in uw testament
Steeds meer mensen willen een goed doel opnemen in hun testament om 
na overlijden iets te kunnen betekenen voor toekomstige generaties. Som-
migen kiezen er voor een deel van hun bezittingen na te laten aan hun 
familie en een ander deel te reserveren voor een goed doel, zoals Stichting 
Kifaia. 

Ook dit is Gaza

Joes Meens
voorzitter

Anja Meulenbelt
algemeen 
bestuurslid

$eo Andreae
penningmeester

Volg Stichting Kifaia 
op Facebook! 
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Kom allemaal naar de 
afsluiting van de Kifaia 
donateurscampagne

Op zondag 4 november  
van 14.00 – 17.00 uur 
Café‐restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL  Amsterdam

Met: Khaled Abu Zaid, oprichter  van 
het NCCR in Gaza; Bekendmaking van 
de opbrengst van de actie; Sprekers, 
discussie, ontmoetingen en een drankje.

Vooraf aanmelden is niet verplicht, 
maar wel gewenst en kan via de secre‐
taris Christine de Vos:
cdevos@tomaatnet.nl. 
Café‐restaurant Dauphine is op enkele 
minuten lopen van NS station Amster‐
dam Amstel. Er is voldoende (betaal‐
de) parkeergelegenheid.

gaat of erfstelling. Met een legaat kunt 
u Stichting Kifaia een vast bedrag nala-
ten, middels erfstelling kunt u Stichting 
Kifaia benoemen als (mede) erfgenaam. 

Een rechtsgeldig testament kan alleen 
door een notaris worden opgemaakt. 
Doet u dit niet dan staat niet vast dat 
uw wilsbeschikking daadwerkelijk zal 
worden uitgevoerd. Bovendien kan dat 
!scaal zeer ongunstig zijn. Een notaris 
adviseert u vertrouwelijk over de moge-
lijkheden en legt de stukken vast in een 
notariële akte. 

Gaza, de movie
Voor de tweede keer reisde !lmmaker 
Mark Kulsdom met ons mee naar Gaza. 
Hij maakte eerder al de vijftien minuten 
durende !lm over Stichting Kifaia. Dit 
keer volgde hij fysiotherapeut Yehiya, 
psychologe Yasmeen en pr-coördinator 
Neveen, drie van onze collega’s bij het 
NCCR. Zij kennen de verhalen van hun 
patiënten, hun dromen, verwachtingen, 
nukken en teleurstellingen. De drie zet-
ten zich maximaal in, en soms moeten zij 
het met pijn in hun hart accepteren wan-
neer hun best toch niet goed genoeg is.
Ze gunnen ons een blik in hun privé-
leven en leggen uit waarom zij het werk 
dat zij doen zo belangrijk vinden en 
hoeveel voldoening ze eruit halen.

De video’s zijn te zien op onze website 
en YouTube (Kanaal kifaiaNL). Om te 
mailen en te delen via sociale media. 


