
nieuwsbrief  voorjaar 2014  

Wij zijn Kifaia

Christine de Vos

Ook dit is Gaza

 Onze nieuwe vrienden van het PMRS 

Joes Meens

Anja Meulenbelt

voorjaar 2014

Kifaia gaat
door met
nieuwe
vrienden

In de tuin van het Frans Instituut treffen we Gigi, Sherry, Fida en Rola. Zij studeren Engelse 
literatuur en Franse taal aan de Al Azhar universiteit in Gaza Stad. Het Instituut is hun vrij-
plaats. Er hangt een ongedwongen sfeer. Jongens en meisjes ontmoeten elkaar zonder door 
de omgeving op de vingers te worden gekeken. De dames spreken intussen een aardig mondje 
Frans en allemaal dromen ze ervan om eens naar Parijs te gaan.
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Er zijn meerdere manieren om Stich-
ting Kifaia in uw testament op te 
nemen. Dit kan door middel van een 
legaat of door erfstelling. Met een 
legaat kunt u Stichting Kifaia een vast 
bedrag nalaten, middels erfstelling kunt 
u Stichting Kifaia benoemen als (mede) 
erfgenaam. Een rechtsgeldig testament 

Steeds meer mensen willen een goed 
doel opnemen in hun testament om 
na overlijden iets te kunnen bete-
kenen voor toekomstige generaties. 
Sommigen 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. 

Stichting 
Kifaia in uw 
testament
kan alleen door een notaris worden op-
gemaakt. Doet u dit niet dan staat niet 
vast dat uw wilsbeschikking daadwer-
kelijk zal worden uitgevoerd. Boven-
dien kan dat fi scaal zeer ongunstig zijn. 
Een notaris adviseert u vertrouwelijk 
over de mogelijkheden en legt de stuk-
ken vast in een notariële akte.

Stichting Kifaia heeft een nieuwe partner in Gaza: Het Palestinian Medical 
Relief Society (PMRS). Na de breuk met het National Center for Community 
Rehabilitation (NCCR) stond Kifaia vorig jaar voor de keus: stoppen of door 
met een andere lokale organisatie voor gehandicaptenzorg. Na een kort maar 
succesvol bezoek aan Gaza was de keuze snel gemaakt. Door! 
Anja Meulenbelt doet verslag van drie intensieve en inspirerende dagen.

De mensen van PMRS hadden een 
fantastisch programma voor ons 
geregeld en we zijn overal geweest 
waar ze werken, kris kras door de hele 
Gazastrook. Al op dag één waren we 
diep onder de indruk van het werk van 
directeur Dr. Aed Yaghi en zijn team 
én van hun visie op zorg en emancipa-
tie van patiënten. 

Maha, een energieke Palestijns-Ame-
rikaanse vrouw en hoofd international 
relations, nam ons mee naar het grote 
gezondheidscentrum in Jabaliya waar 
we konden zien hoe mensen in en 
uit liepen, ouderen kwamen voor de 
controle van chronische ziekte − er zijn 
ontzettend veel diabetespatiënten − en 
vaders en moeders komen voor zuige-
lingenzorg en voor de vaccinatie van de 
kleuters. Het is er schoon, vriendelijk 
en laagdrempelig. Er is een consulta-
tiebureau voor zwangere vrouwen en 
voorlichting over geboorteplanning. 
Uiteraard is er aandacht voor de revali-
datie van gehandicapten. Zo zagen we 
een kamertje waar spastische kinderen 
getraind kunnen worden bij het uit-
voeren van dagelijkse handelingen: 
zelfstandig eten of een kraan open-
draaien. Die ruimte is nu leeg, omdat 

het geld voor het project op is en wacht 
op een nieuwe geldschieter.

Het PMRS is in 1979 opgericht met 
de bedoeling om een voor iedereen in 
Gaza en op de Westelijke Jordaanoever 
toegankelijke basale medische zorg op 
te zetten. Ze zijn niet de enige organi-
satie die medische zorg levert, maar wel 
een van de oudste en grootste lokale 
NGO’s, breed van opzet en laagdrem-
pelig, of zoals zij het zeggen: communi-
ty based. Bewust hebben ze niet alleen 
gezondheidscentra in de dichtbevolkte 
steden, maar ook kleine dependances 
en mobiele klinieken in de afgelegen − 
en vaak gevaarlijke − gebieden vlak bij 
de grens met Israël. Bijvoorbeeld in het 
noorden nabij een bedoeïenendorp en 
in het zuiden in de buurt van boeren-
gemeenschappen die verder bijna geen 
voorzieningen hebben. De centra lijken 
het meest op een combinatie van huis-
artsenzorg en consultatiebureaus.

Mobiele klinieken

Met Dr. Bassam Zaqout bezochten we 
een distributiecentrum waar mensen 
krukken en rolstoelen kunnen lenen. 
We reden mee naar een mobiele kli-

niek. Eens in de twee weken strijkt een 
PMRS-team neer in een leeg gebouw 
dat de lokale bevolking heeft geregeld. 
Meer dan twee klaptafeltjes is het niet. 
Eén met een arts en een verpleegkun-
dige erachter en een met de medicijnen 
die worden verstrekt: gratis of tegen 
een kleine vergoeding. Met ezelskarren 
komen de mensen uit de omgeving er 
naartoe als de kliniek er eens in de twee 
weken open is. Sommige hoogbejaarde 
vrouwen arriveren achterop de motor 
van hun kleinzoon. 

Engelengeduld

Het streven van het PMRS is om 
in alle basisnoden te voorzien. Er is 
een centrum voor de verzorging van 
chronisch zieken, waar bijvoorbeeld 
met engelengeduld wordt gezorgd dat 
de benen van diabetespatiënten niet 
geamputeerd hoeven te worden. Maar 
ook een buitengewoon geavanceerd 
centrum waar dure machines staan om 
allerlei bloedproeven te doen om goede 
diagnoses te kunnen stellen. Daarnaast 
zet het PMRS in op preventie: veel 
voorlichting en veel aandacht voor een 
gezondere leefstijl. Dr. Bassam schreef 
er informatieboekjes over. Er wordt 
nergens in de centra nog gerookt. Zo 
zagen we ook een ruimte waar vrouwen 
zaten te zweten op sportmachines om 
een beetje meer fi t te worden en zijn 
er ook workshops over hoe ze met de 
karige, door de VN verschafte levens-
middelenpakketten toch nog een beetje 
gezond kunnen leven. »
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Gaza heeft een prachtige wet voor gehandicapten, waar vele 
landen nog een puntje aan zouden kunnen zuigen. Openbare 
gebouwen moeten rolstoeltoegankelijk zijn en overheidsin-
stellingen moeten minstens vijf procent gehandicapten in 
dienst hebben. Maar in de praktijk komt er bitter weinig 
van terecht. Het PMRS zet zich in om ervoor te zorgen dat 
gehandicapten niet alleen zorg, maar ook hun plek in de 
samenleving krijgen: op straat, op school en op de werkplek.
Daarom bezoekt het PMRS bijvoorbeeld scholen. Zestien 
scholen hebben ze inmiddels ‘gerehabiliteerd’, dat wil zeggen 
voor gehandicapten toegankelijk gemaakt, want kinderen 
met een handicap hebben niet alleen medische zorg nodig en 
krukken of een rolstoel. Wat ze nodig hebben is integratie, 
om gewoon mee te mogen doen in de samenleving. 
De PMRS geeft zelf het goede voorbeeld: op de honderd 
werknemers hebben er zeven een lichamelijke beperking. 

vangenis heeft gezeten (40 procent van de volwassen mannen 
heeft wel eens een Israëlische gevangenis van binnen gezien.) 
Het Ministerie van Gezondheid is machteloos, want als 
Hamas-overheid hebben ze weinig hulp uit het buitenland 
te verwachten. Hun inkomsten door de tunneleconomie zijn 
vrijwel opgedroogd. Het werk van de NGO’s die wel bui-
tenlandse hulp kunnen krijgen, zoals het PMRS, is daardoor 
meer nodig dan ooit. 

De situatie voor kinderen is in Gaza de laatste tijd verslech-
terd, onder andere doordat er per dag maar een paar uur 
elektriciteit is. Mensen met een generator hebben een beetje 
extra elektriciteit, maar hierdoor schieten de benzineprijzen 
omhoog en kunnen anderen geen vervoer meer betalen. 
De tunnels bij Rafah zijn gesloten. Er is in Gaza nog steeds 
chocola uit Egypte te vinden, maar er zijn bijna geen mensen 
die het kunnen betalen. De fysieke weerstand van de kinde-
ren daalt door slechter en eenzijdiger voedsel en ze worden 
gevoeliger voor amoeben en parasieten, waardoor vooral bij 
jonge kinderen de groei wordt belemmerd. Er is enorm veel 
bloedarmoede. En dan kunnen kinderen die behandeling 
nodig hebben er niet meer uit via Egypte. Het is behoorlijk 
rampzalig. Want via Israël kan je er alleen uit als je niemand 
in je familie hebt die van Hamas is of die wel eens in de ge-

Werk van NGO’s
belangrijker dan ooit

Verander één 
gewoonte
In een klein dorp vlakbij Khan Younis zien we hoe de mo-
biele kliniek werkt. Vroeger was dat een rijdende bus, maar 
de ene bus is vernield bij de aanval in 2009 en de andere bus 
is kapot. Dus komen ze eens in de twee weken naar een door 
het dorp georganiseerde ruimte, zetten daar hun klapta-
feltjes neer; aan het ene tafeltje heeft de dokter spreekuur, 
aan het ander tafeltje worden de medicijnen uitgereikt. Er 
wordt simpele apparatuur meegenomen, voor bloeddruk en 
proefjes. Het is er druk en gezellig. Motoren rijden af en aan, 
soms met hele gezinnen er op, soms met een oude oma. Veel 
van hen vertrekken weer met de medicijnen die ze nodig 
hebben. Maar er wordt ook veel gedaan aan voorlichting, 
want mensen geloven erg in medicijnen maar minder in 
handen wassen. Ze zijn nu bezig met een ‘change-one habit’ 
campagne. Dus alle kinderen handen wassen op de kleuter-
school, handen wassen als ze naar de wc zijn geweest en voor 
ze gaan eten, dat scheelt al een boel in de besmettingen met 
parasieten. Er zijn op tien plaatsen in Gaza zulke mobiele 
kliniekjes, ook gynaecologen en huidartsen reizen rond. 

Gehandicapt in Gaza: 
alleen op papier goed
geregeld 

We gaan het doen!

We waren behoorlijk onder de indruk 
van het werk dat ze doen en het past 
geheel in onze filosofie: laagdrempelig, 
dicht bij de mensen zelf, en als de 
mensen niet naar een centrum kunnen 
komen dan gaan zij naar hen toe, met 
artsen en specialisten die geleerd heb-
ben om een relatie aan te gaan met hun 
patiënten en contact blijven houden. 

Het grote verschil met het NCCR, 
waar we zo lang mee hebben gewerkt, 
is dat het NCCR gespecialiseerd was 
in de thuiszorg voor gehandicapten en 
zich niet bezig hield met andere medi-
sche zorg. Een ander verschil is dat we 
het NCCR kenden als een pionierende 
organisatie − we hebben meegeholpen 
het op te bouwen − en dat het PMRS 
al veel langer bestaat en breder en pro-
fessioneler van opzet is.

We zagen het al op de eerste dag: hier 
willen we ons graag aan verbinden. Na 
een paar stevige gesprekken over de 
vraag wat het PMRS nodig heeft en 
wat wij kunnen bieden, besloten we 
ter plekke de knoop door te hakken 
en onze diensten aan te bieden. Wat in 
dank werd aanvaard.

Andere noden, andere steun

We gaan onze steun over een iets an-
dere boeg gooien. Stichting Kifaia zal 
zich nu aan moeten passen aan een 
nieuwe partner, met andere behoeften 
en noden. Wat zeker hetzelfde zal blij-
ven: er is geld nodig. Het PMRS heeft 
meerdere donoren in verschillende 
landen, maar die hebben allemaal hun 
eigen voorwaarden. Soms financieren 
ze eenmalig een dure machine maar 
niet het salaris van de mensen die er-
mee moeten werken. Ook komt het 
vaak voor dat dure machines niet meer 
gebruikt kunnen worden omdat ka-
potte onderdelen niet vervangbaar zijn. 
Organisaties sturen graag zichtbare 

moet komen dat ze onze hulp niet 
meer nodig hebben. Net als wij vin-
den zij dat een deel van onze taak is 
om hun verhaal hier in Nederland te 
vertellen en mee te helpen om meer 
steun te krijgen voor de rechten van 
Palestijnen. Want een einde aan de 
moordende belegering van Gaza en 
aan de bezetting van de Westelijke 
Jordaanoever zijn het begin van een 
rechtvaardige oplossing.

Dit alles betekent ook dat we er als 
stichting Kifaia weer stevig tegenaan 
gaan en weer volledig actief zijn, met 
acties om geld in te zamelen, met meer 
nieuws voor onze donateurs. We zullen 
ook ons bestuur uitbreiden, onze web-
site vernieuwen en alles wat er gedaan 
moet worden om ons weer energiek 
aan het werk te zetten. En jullie, onze 
donateurs, enthousiast te maken om 
weer met extra inzet mee te helpen 
om het in Gaza een beetje leefbaarder 
te maken en de mensen daar te laten 
weten dat we ze niet vergeten en ze de 
hoop niet op mogen geven. 

Voor iedereen die nog steeds donateur 
is: dank voor jullie geduld en trouw. 

daar verantwoording over af en per jaar 
gaan wij beslissen of we doorgaan met 
de samenwerking. 

Over het leveren van training zullen 
we ons nog beraden. Het NCCR had 
die training hard nodig, het PMRS 
heeft een veel hoger professioneel 
niveau. Het kan zijn dat we ons meer 
zullen gaan richten op het faciliteren 
van studiereizen van hun mensen naar 
Nederland, of op uitwisseling met 
Nederlandse medici. We zullen zien.

Belangenbehartiging

Verder gaan wij hun ‘advocacy’ onder-
steunen, de belangenbehartiging. Net 
als zij vinden wij dat er eens een tijd 

We gaan er weer stevig tegenaan, met 
jullie steun. 

Anja Meulenbelt, Joes Meens en Christine 
de Vos

steun. “We krijgen zo veel watten dat 
we voor iedereen in Gaza een matras 
kunnen maken”, grapte Dr. Aed. Een 
ander probleem is dat de buitenlandse 
donoren graag hun eigen project heb-
ben. En is het geld op of de termijn 
verstreken, dan stopt het project.  
Doodzonde. Wij gaan dit dus anders 
doen. 

We hebben afgesproken dat het geld 
dat wij kunnen vrijmaken bedoeld 
is voor mensen met een handicap of 
met een chronische ziekte. We laten 
het aan hen zelf over waar het precies 
aan besteed moet worden − waar dat 
het meest nodig is. Per jaar leggen zij 


