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De nieuwe benen 
van Sabrien

Beste vrienden,

Toen ik in 1997 voor de tweede keer de Gazastrook be-
zocht om daar een workshop te geven ontmoette ik Anja 
Meulenbelt. Gedreven door hetzelfde ideaal, verbetering 
van het lot van gehandicapten en chronisch zieken, heb-
ben we samen met enkele zielsverwanten Stichting Kifaia 
opgericht. Er ontstond een hechte samenwerking met 
het National Centre for Community Rehabilitation. Met 
Nederlandse trainers uit het medische en psychologische 
veld hebben we tientallen trainingen aan thuiszorgteams 
gegeven, honderden huisbezoeken bij gehandicapten afge-
legd en hard gewerkt om geld bij elkaar te brengen. 

Het was dankbaar werk, waarbij onze Palestijnse collega's 
en wij veel van elkaar geleerd hebben. Over de grenzen van 
landen, cultuur, religie ontstond een unieke samenwer-
king, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Maar 
we moesten ook onder ogen zien hoe onze hoop op een 
Palestijnse staat en op een rechtvaardige vrede met Israël 
steeds verder de grond in werd geboord. Trieste dieptepun-
ten waren de reizen na de vier oorlogen, waar we telkens 
weer honderden nieuwe gehandicapten aantroffen, in een 
land dat steeds verder kapot ging. 

Het werd steeds duidelijker dat er eerst iets fundamenteel 
moet veranderen. Het belang om het verhaal van Gaza in 
Nederland onder de aandacht te brengen werd steeds gro-
ter. De vraag van PMRS, onze nieuwe partner, om meer 
te werken aan belangenbehartiging en pleitbezorging werd 
dringender. Ik merkte dat hier vaardigheden voor nodig 
zijn die ik niet zo in huis heb. Daarom heb ik besloten om 
mijn bestuursfunctie neer te leggen. Ik heb alle vertrouwen 
in mijn opvolger Lydia de Leeuw, die in Gaza gewoond 
en gewerkt heeft en het gebied kent als geen ander. En 
natuurlijk blijf ik betrokken bij het werk van Kifaia. 

Tenslotte wil ik u, onze trouwe donateurs en mijn vrien-
den van Kifaia, hartelijk danken voor het in mij gestelde 
vertrouwen.

Joes Meens

Het nieuwste boek van Anja Meu-
lenbelt, Kwart over Gaza: over zio-
nisme, antisemitisme en islamofobie 
is, zoals ze zelf zegt, een partijdig 
boek.

'Gelukkig ben ik geen journalist die 
altijd gedwongen is enerzijds en an-
derzijds af te wegen,' zei Anja vorige 
maand tijdens de presentatie in Amster-
dam, 'en kan ik schaamteloos partij kie-
zen voor de vrede en rechtvaardigheid.'

Kwart over Gaza gaat over hoe de 
bezetting van Palestina is doorgedron-
gen in de verhoudingen in Nederland. 
Het gaat over zionisme, antisemitisme, 
islamofobie en waarom kritiek op Israël 
niet gelijk staat aan jodenhaat. 

Kwart over 
Gaza gaat 
eigenlijk over 
Nederland

'Ik wil jullie even voorstellen aan Sabrien', zegt 
Maha van PMRS. Ze neemt ons mee naar Zeitoun, 
een arme wijk van Gaza-stad. Een smal onverhard 
steegje leidt naar een vervallen betonnen gebouw, 
waar Sabrien met haar familie op de eerste etage 
woont.

De 19-jarige Sabrien verloor haar beide benen toen tijdens 
de Israëlische aanvallen in de zomer van 2014 een raket 
neerkwam op haar slaapkamer. Ze verwelkomt ons met 
een schuw glimlachje. Praten doet ze nauwelijks, maar haar 
moeder vertelt honderduit. Zwaar gewond werd Sabrien na 
de inslag overgebracht naar een ziekenhuis in Egypte. 

Sinds haar terugkeer is ze onder behandeling van de PMRS. 
‘Met geld van de donateurs van Stichting Kifaia konden we 
Sabrien een toiletstoel geven’, vertelt Maha. ‘Haar steeds van 
en naar de badkamer brengen was een heel gedoe. Moeder 
kon haar maar moeilijk tillen. En vooral voor Sabrien was al 
dat gesleep heel naar.’ 
Naast zorgen om Sabrien, rouwt het gezin om het verlies 
van hun dochter en zusje dat tijdens de bombardementen is 
omgekomen.

Omdat Sabrien nog steeds veel in bed ligt, kreeg ze een 
luchtmatras die doorligwonden voorkomt. ‘Daar ben ik heel 
blij mee’, fluistert ze plotseling. 
Wanneer Maha haar vraagt iets te vertellen over wat haar is 
overkomen, wellen tranen op. Sabrien schudt haar hoofd. 
‘Ze wil er niet aan denken, ze wil er niet over praten’, zegt 
moeder. ‘Ze heeft ontzettend veel moeite haar handicap 
te accepteren’, vertelt Maha. ‘Maar we proberen er met 
hulpmiddelen en revalidatie voor te zorgen dat ze haar 
zelfstandigheid een beetje terugkrijgt. 
De volgende stap is het aanmeten van protheses en weer 
leren lopen.’ 
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Camps Breakerz heten ze en komen uit Nuseirat vluchtelingenkamp, gelegen in het mid-
den van de Gazastrook. Ze geven voorstellingen in Gaza en gingen dit jaar zelfs op Europese 
tournee, wat gezien de blokkade van Gaza heel uitzonderlijk is. 
In hun eigen onderkomen, dat ze met Crowdfunding konden bouwen, geven ze breakdance 
les aan jongens en meisjes uit de buurt.
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Slechtziende tieners in Gaza kregen aan het begin van het 
schooljaar hun schoolboeken, met extra grote letters. De her-
druk van het reguliere lesmateriaal werd mede mogelijk gemaakt 
door de giften van donateurs van Kifaia. 
Nu kunnen ook deze leerlingen meedoen op school, en krijgen 
ze dezelfde kansen als hun ziende klasgenoten. 

‘We lost 
our souls’

Speciaal lesmateriaal 
voor slechtziende 
tieners

De 9-jarige Aya woont in Jabalya, 
in het noorden van Gaza, vlakbij 
de grens met Israël. Haar huis heeft 
het zwaar te verduren gehad tijdens 
de bombardementen. Met hulp van 
de VN-organisatie UNRWA heeft 
de familie het plafond en de muren 
kunnen herstellen en is het weer 
bewoonbaar. 

Door zuurstoftekort tijdens haar 
geboorte heeft Aya een hersen-
beschadiging opgelopen. Lopen, 
bewegen en spreken gaan moeizaam. 
De mensen van de PMRS kennen 
haar al sinds ze een baby was. 
Met fysiotherapie, ergotherapie 
en logopedie stimuleren ze de 
ontwikkeling van het meisje zoveel 
mogelijk. ‘Mijn man en ik hebben 
geleerd hoe we zelf oefeningen met 
haar kunnen doen’, vertelt haar 
moeder. Ook onderging Aya een aantal 
operaties en werden speciale schoenen 
aangemeten, waardoor het lopen nu 
veel gemakkelijker gaat. 
Aya probeert zo goed en zo kwaad 
als het gaat om te communiceren 
met de mensen om haar heen. Met 
hoofdknikjes of door te doen wat haar 
wordt gevraagd, laat ze zien dat ze alles 
best begrijpt. Ze doet spelletjes op de 
computer en kijkt naar haar favoriete 
kinderprogramma. Naar school gaat ze 
niet. ‘Geen van de scholen in de buurt 

Terug naar je 
vernielde huis

Kort na de bombardementen van vorig jaar bezocht een delegatie van Stichting 
Kifaia de Gazastrook. Om onze vrienden in de armen te sluiten, te kijken 
hoe we onze partner de PMRS kunnen bijstaan en om de enorme ravage te 
documenteren. Filmmaker Mark Kulsdom ging mee.
We gingen langs bij de klinieken waar onze collega’s van de PMRS de gewonden 
verzorgen. We zagen de schoolgebouwen, volgepakt met mensen die hun huis 
zijn verloren. En we bekeken wat er allemaal kapot is. Niet alleen woonwijken, 
bedrijven ziekenhuizen en scholen lagen en liggen nog steeds in puin. Ook de 
hoop lijkt te zijn verwoest. We bezochten een oude vriendin, we wilden van haar 
kinderen en hun studievrienden horen wat ze hebben meegemaakt. ‘We lost our 
souls’, we hebben onze ziel verloren, zeiden ze. 

Geen school 
voor Aya

wil haar aannemen,’ zegt haar moeder, 
‘en op het speciaal onderwijs pikte ze 
de gedragsproblemen andere kinderen 
op. Nu houd ik haar thuis.’ Dit zijn 
momenten waarop onze collega’s in 
Gaza tegen de grenzen aanlopen van 
wat ze kunnen doen. Met passend 
onderwijs is er zeker nog meer uit 
Aya te halen, weten ze. Maar dat gaat 
de capaciteit van de PMRS echt te    
boven. 

De wijk Khuza’a, waar Abu 
Mohammed woont met zijn vrouw 
en zes kinderen, is een van de 
zwaarst getroffen wijken aan de 
oostkant van de stad Khan Younis. 
‘De Israëli’s gaven ons vijf minuten 
om ons huis te verlaten. Dan 
zouden ze het bombarderen. We 
bereikten op het nippertje het huis 
van de buren.’ Twee F-16 raketten 
troffen het appartement van het 
gezin en maakte het nagenoeg 
onbewoonbaar.

Omdat het bij de buren voller en 
voller werd, besloot Abu Mohammed 
met zijn gezin terug te gaan en in een 
nog min of meer leefbaar deel van het 
gebouw bij zijn oude moeder te gaan 
wonen. Van de PMRS kregen ze een 
noodpakket met dekens, matrassen en 
een zaklamp.
‘We hebben alles verloren. De 
matrassen en dekens van de PMRS 
waren alles waar we mee aankwamen 
bij mijn schoonmoeder’, zegt Abu 
Mohammed’s vrouw. ‘Zelf hadden 
we dit niet kunnen aanschaffen.’ Abu 
Mohammed maakt zich zorgen over 
de toekomst: ‘Ik heb zes kinderen, van 
wie er een studeert, en ik heb geen 
inkomen. Ik heb altijd gewerkt en 
mijn gezin onderhouden, maar ben nu 
afhankelijk van liefdadigheid.’ 

De film 'We lost our souls' van 
filmmaker Mark Kulsdom is 
nu ook te zien op ons YouTube 
kanaal: kifaiaNL. 


