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Beste vrienden,

Hoe gaat het in Gaza? Slechter dan ooit. 
Door afgrendeling van dat kleine stukje 
Palestina lag het leven al volledig lam. 
Zieken, studenten en handelaren kwa-
men de strook al niet uit. En levensmid-
delen, bouwmaterialen en medicijnen 
kwamen er al nauwelijks in. 
Maar wij hadden plannen, samen met 
onze nieuwe partner, de Palestinian 
Medical Relief Society (PMRS), die ons 
zo had geïnspireerd – en dat nog steeds 
doet. Met onze nieuwe aanwinsten Han 
Dirks en Brechtje van Bergen werd het 
bestuur compleet. Ik werd voorzitter, 
zodat Joes zich meer op het medische 
vlak kon gaan richten. 
Maar toen ging het pas echt los: In vijftig 
dagen van onophoudelijke bombarde-
menten joeg het Israëlische leger een 
golf van dood en verwoesting door de 
Gazastrook. Met vele dode, verminkte, 
dakloze en getraumatiseerde mensen tot 
gevolg. Tijdens hun laatste bezoek aan 
Gaza, kort na het ingaan van het staakt 
het vuren, raakten Anja Meulenbelt en 
filmmaker Mark Kulsdom diep onder de 
indruk van het werk van de artsen en 
verpleegkundigen van de PMRS. 
‘Wanhoop is een luxe die wij ons niet 
kunnen veroorloven’, zei een Pales-
tijnse vriend eens tegen Anja. En nu in 
lamgeslagen en intens verdrietig Gaza 
wanhoop het enige is dat in ruime 
mate voorhanden is, moeten wij die 
woorden gestalte geven. 
Hoop putten we deze zomer uit de 
enorme woede in Nederland. Tiendui-
zenden mensen demonstreerden tegen 
de gruwelijke aanvallen en tegen het 
oorverdovend zwijgen van onze politici. 
Wij kregen veel spontane donaties, 
waarvoor we zeer dankbaar zijn. 
Vrienden van Kifaia, mensen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag, Breda en 
overal waar woede en verbijstering jullie 
de straat op dreef: blijf erbij. Juist nu de 
bommen zwijgen, is jullie steun en geld 
meer dan nodig. Onze vrienden in Gaza 
rekenen op ons. Wij rekenen op jullie.

Met hartelijke groet,
Christine de Vos, voorzitter

Vechten tegen de bierkaai in 
verwoest en getraumatiseerd Gaza
Direct na het staakt het vuren zette de PMRS elf extra mobiele teams in. Cara-
vans met artsen, verpleegkundigen en medicijnen bezochten de meest getrof-
fen gebieden. Anja Meulenbelt ging mee.

We gaan mee naar een mobiele kliniek: 
een kleine vierkante caravan die wordt 
gestald op een plek waar veel mensen 
medische hulp nodig hebben. In die 
caravan zitten een arts en een verpleeg-
kundige. Buiten staat een tafeltje met 
de medicijnen die worden uitgereikt. 
We rijden langs een van de VN-scholen 
waar nog duizenden mensen wonen, 
omdat hun huis niet meer bestaat of on-
bewoonbaar is geworden. 
Een grote groep mensen wachten op 
hun beurt: ouderen, moeders en vaders 
met kinderen. De medische ploeg vertelt 
dat ze zo’n driehonderd patiënten per 
dag kunnen helpen. Niet alleen de ‘ge-
wone’ ziektes, maar ook de kwalen die 
ontstaan doordat grote groepen mensen 
in een te kleine ruimte bij elkaar moeten 
leven. In de scholen, die nooit bedoeld 
waren voor de opvang van grote groe-
pen, zijn maar een paar wc’s. Er is ergens 
een douche, maar de vrouwen durven 
die niet te gebruiken omdat ze er niet 
beschermd zijn. Mensen krijgen aan de 
lopende band besmettelijke huidziek-

ten zoals schurft. Door het gebrek aan 
schoon drinkwater hebben veel kinde-
ren parasieten en diarree. 

Grote zorg is dat er nu wel  
even noodhulp is, maar dat  
die binnenkort weer ophoudt

De sfeer is gespannen. Er wordt ge-
schreeuwd. Een paar jongens vechten. 
Onze gids Maha wil weg. Ze is bang 
voor een uitbarsting. We begrijpen hoe 
dat komt. Mensen zijn niet alleen zwaar 
getraumatiseerd, ze zijn ook wanhopig. 
Ze klampen zich vast aan iedereen die 
zou kunnen helpen, en worden soms 
woest als dat niet mogelijk is.
Op het kantoor van de PMRS treffen 
we directeur Aed Yaghi. Duizenden 
mensen hebben geen huis meer en de 
winter nadert snel. Er is gebrek is aan 
elektriciteit, aan schoon water. Er kun-
nen nog veel ergere epidemieën komen 
dan die schurft. Aeds grote zorg is dat er 
nu wel even noodhulp is, maar dat die 
binnenkort weer ophoudt. ä

De komende jaren zal de PMRS het nog druk hebben
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Wij zijn Kifaia

De wijk Shuyaiyya is een maanlandschap. Zo onvoorstelbaar dat het met foto’s 
niet is weer te geven. Een uitgestrekte vlakte van puin, puin en nog eens puin. 
Op een van de muren staat: Hier was mijn thuis. Mensen hebben met lappen en 
karton een tentje gebouwd op de plaats waar hun huis eens stond. Een bejaarde 
man vertelt dat hij veertig jaar in Israël heeft gewerkt. Van het geld dat hij toen 
verdiende, heeft voor zijn familie een huis gebouwd. Dat huis is nu weg. “En 
waarom?”, vraagt hij, “Wat heb ik de Israeli’s gedaan?”

Christine de Vos
Voorzitter

Dit is Gaza

Joes Meens
algemeen 
bestuurslid

Anja Meulenbelt
algemeen 

bestuurslid

Brechtje  
van Bergen

penningmeester

winter 2014

De film ‘We hebben onze ziel verloren 
– We all lost our souls’ van Mark Kuls-
dom vertelt in twintig minuten wat wij 
van Stichting Kifaia aantroffen in Gaza. 
Over hoe moedig onze vrienden van 
de PMRS proberen om tegen de klip-
pen op mensen te voorzien van goede 
zorg. Over hoe onze vrienden en hun 
kinderen omgaan met deze zoveelste 

uitbarsting van geweld. En hoe zij hun 
toekomst zien.
Komende maanden willen we met de 
film en de verhalen uit Gaza op tour-
nee. We komen graag bij u langs: in het 
buurthuis, kerk, moskee of vereniging. 
De film wordt in het Nederlands ver-
teld en is waar nodig Nederlands onder-
titeld. Mail ons op info@kifaia.nl l

‘We all lost our souls’ on tour 

Han Dirks
secretaris

Stichting Kifaia
Postbus 11168, 2301 ED Leiden
IBAN NL91 INGB 0008207589
Telefoon: 06-2439664
Volg Kifaia op Facebook  
en op onze vernieuwde  
website www.kifaia.nl

Vechten tegen de bierkaai in 
verwoest en getraumatiseerd 
Gaza (vervolg)

“Palestijnse NGO’s hebben een lijst op-
gesteld met voorwaarden voor de echte 
opbouw van Gaza”, vertelt Aed. “Bij-
voorbeeld dat er niet alleen hulp wordt 
gegeven, maar dat er ook eisen worden 
gesteld aan de heropening van de gren-
zen. Dat er nadruk komt op duurzame 
initiatieven. Niet alleen tonnen water, 
maar waterleidingen.” We zijn blij dat we 
direct werken voor een lokale organisatie, 
waardoor medewerkers van de PMRS 
hun gezinnen kunnen onderhouden en 
de organisatie zo ook nog een bijdrage 
levert aan de Palestijnse economie.
De komende jaren zal de PMRS het nog 
druk hebben. En wij ook. Om het geld 
bij elkaar te brengen dat zij nodig heb-
ben hun enorme klus te klaren. Maak 
alstublieft een donatie over, hoe klein 
ook. Of nog beter: word donateur en 
machtig ons één of een paar keer per 
jaar uw bijdrage af te schrijven. l
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