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‘Deze nood is door  
mensen gemaakt’

Toen we in mei van dit jaar terugkwamen in Gaza, was bijna 
niets meer te zien van de kilometers puin die er bij ons vorige 
bezoek nog lagen. Grote open plekken herinneren aan de ge-
bouwen die zijn weggebombardeerd. Er zijn wat nieuwe huizen 
gebouwd en een ziekenhuis, wat scholen en moskeeën. Maar 
duizenden families zijn nog steeds dakloos.

Door Anja Meulenbelt

Her en der heeft de VN-organisatie 
UNRWA tussen de huizenblokken klei-
ne containers neergezet. IJskoud in de 
winter en bloedheet in de zomer. Voor de 
container van de familie al Shimbari staat 
een vrouw met een kind, dat met be-
zwete haartjes slap tegen haar aanhangt. 
Ze is hoogzwanger. “Ik weet niet hoe ik 
straks in deze hitte de baby in leven moet 
houden”, zegt ze en probeert er een moe-
dig lachje uit te persen. Het is een gezin 
waar alle energie uit is weg gestroomd. 
Schoonmoeder lucht haar hart: “We 
hebben geen elektriciteit, stromend wa-
ter ook niet, kookgas is te duur. We ko-
ken hier allemaal op hout dus er breekt 
vaak ergens brand uit.” Ze zucht en veegt 
het zweet van haar gezicht. “Maar we le-
ven nog, alhamdullilah.”

Een deur verderop heeft Manar Raheb 
haar beste gedaan de container wat op te 
fleuren. Er hangen kindertekeningen aan 
de muur en buiten heeft vader Abdel een 
piepklein moestuintje aangelegd. “We 

proberen de kinderen een zo normaal 
mogelijk leven te geven”, zegt moeder. 
Wanneer ze kans heeft op een herbouwd 
huis? Ze weet het niet. “Er is er al maan-
den geen cement meer geleverd.” 

“Dat herbouw zo traag op gang komt 
heeft te maken met de eisen die Israel 
stelt aan de levering van materiaal”, ver-
telt onze collega Maha Elbanna van de 
PMRS. “Dat moet via de VN en wan-
neer de Israeli’s ook maar het idee hebben 
dat materialen ergens ander terechtko-
men dan zij willen, zetten ze de levering 
stop. Ontvangende gezinnen moeten 
hun persoonlijke gegevens en hun GPS-
coördinaten afgeven. Veel mensen zijn 
bang dat Israel die informatie zal gebrui-
ken bij een volgend bombardement en ze 
zijn boos dat de VN hieraan meewerken. 
Die zeggen op hun beurt dat ze niet an-
ders kunnen.” Dit kunnen we als we hier 
zijn geen moment vergeten: dit is geen 
‘natuurlijke’ armoede. Deze nood is door 
mensen gemaakt, en met opzet. lVO
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“Ze hebben mijn papa en mama afge-
pakt. Papa lag onder het huis. Mama ook. 
Ik was nog maar klein en ik schreeuwde 
dat ik papa en mama wilde. Oma wilde 
dat ook.” Als ik mijn ervaring van mijn 
eerste reis naar Gaza moet omschrijven, 
dan denk ik direct de vierjarige Janan. 

Met een gebroken stemmetje vertelde 
het meisje van haar traumatische erva-
ring, die ze in haar dromen steeds op-
nieuw beleeft. Samen met PMRS brachten 
we haar gezinnetje een bezoek. Janan en 
haar zusje Mina van twee ontvangen me-
dische en psychische zorg van de PMRS, 
die ze niet zelf zouden kunnen betalen. 
Met de hulpmiddelen, zoals een looprekje 
voor Mina, staan ze wat mobieler in het 
leven. De PMRS is een samenwerking aan-
gegaan met een crèche, zodat ook kinde-
ren met een fysieke beperking, aan het 
‘gewone’ leven kunnen meedoen. 

‘Gewoon’ is relatief in Gaza. Veel gezin-
nen hebben nauwelijks elektriciteit of 
schoon drinkwater. Het overgrote deel 
is afhankelijk van voedselpakketten. De 
grond en de zee zijn ernstig vervuild. Er 
is een hittegolf als wij er zijn, maar air-
conditioning is voorbehouden aan mensen 
aan de andere kant van de muur. Dit tot 
grote frustratie van kinderen die leren 
voor de proefwerkweek. Gazanen zijn 
hoog opgeleid, maar er is ook hoge werk-
loosheid. Zie maar een baan te vinden op 
een stukje aarde dat naar verwachting 
van de VN in 2020 onbewoonbaar zal zijn. 

Onze collega’s van de PMRS proberen al 
die mensen te voorzien van goede me-
dische en psychische zorg. Zij kunnen 
dit doen mede door uw giften, waar-
voor we heel dankbaar zijn. We zijn blij 
moet iedere gift. Maar liever dan een 
keer een heel groot bedrag, ontvangen 
we periodiek een kleine bijdrage. We-
ten wat er binnen komt maakt het voor 
onze partner makkelijker om vooruit te 
plannen. Vaste donateur worden, als u 
dat nog niet bent, is eenvoudig te rege-
len met het machtigingsformulier dat u 
bij deze nieuwsbrief vindt.

Nadia Benaissa, bestuurslid
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De bedoeïenen zijn een gesloten, tradi-
tionele gemeenschap met veel proble-
men. Ze wonen op een onveilige plek bij 
de grens met Israel en de voorzieningen 
zijn er slecht. “Er is nauwelijks riolering, 
geen zuiveringsinstallatie, de grond is er 
vervuild”, somt Samira op. “Voor hulp 
die de VN aan erkende vluchtelingen 
geven, komen ze niet in aanmerking. 
Bedoeïenen zijn oorspronkelijk een 
trekkend volk en hebben ze zich nooit 
als vluchtelingen geregistreerd.”

Al gauw gaat het gesprek over de tra-
ditionele opvattingen over vrouwen 

‘Ze willen hun 
man niet kwijt, 
ze willen dat hij 
zich gedraagt’

In een van de klinieken van de PMRS, vlakbij een bedoeïenen-
dorp in het noorden van de Gazastrook, spreken we Samira 
abu Namous. Deze levendige goedlachse maatschappelijk 
werkster, runt de receptie, de apotheek en geeft voorlichting 
aan vrouwen.

en mannen. Samira: “Meisjes in deze 
gemeenschap trouwen op veertien- of 
vijftienjarige leeftijd. Dat is niet alleen 
in psychisch opzicht niet goed, ze ris-
keren op deze leeftijd ook medische 
complicaties tijdens de zwangerschap. 
Dat blijven we vertellen, maar dat valt 
hier een stuk moeilijker dan in Gaza-
stad.”

Door middel van gezondheidslessen 
aan vrouwen lukt het de PMRS om 
ook maatschappelijke problemen be-
spreekbaar te maken. De echtgeno-
ten zijn vaak onderwerp van gesprek. 

Veel mannen hebben geen werk. Ver-
slaving aan Tremadol is een groeiend 
probleem. Huiselijk geweld is sinds de 
laatste bombardementen toegenomen. 
De vrouwen bespreken samen wat ze 
daaraan kunnen doen. Scheiding is 
meestal geen optie, ze kunnen immers 
nergens naartoe. “Ze willen hun man 
ook niet kwijt”, zegt Samira, “ze willen 
dat hij zich gedraagt.”

Al jaren strijden vrouwenorganisaties 
met succes voor vrouwenrechten. In 
de steden wordt al later getrouwd en 
zijn gezinnen kleiner dan in de dorpen. 
De bezetting heeft hun werk moeilij-
ker gemaakt. Het lijkt tegenstrijdig dat 
mensen die weinig van de toekomst 
verwachten veel kinderen krijgen. “Juist 
niet”, corrigeert Samira, “kinderen zijn 
hier de oudedagsvoorziening. Mensen 
hebben niets anders.” l

Sociaal werker Azzam neemt ons mee 
naar de familie Kitnani. Ze wonen in de 
wijk Shuja’iya, die tijdens het offensief 
van zomer 2014 zwaar is getroffen. Zoals 
zo veel families hebben ze niet een paar, 
maar veel problemen. De vader is dood. 
Hun huis is verwoest. Ze wonen nu in 
een simpele en kale woning. Moeder 
Mirvat heeft nog drie zoons thuis. Mo-

Zakariya
en zij helpt haar zoon met leren. “Hij is 
een snelle leerling”, zegt ze, “en hij heeft 
een ontzettend goed geheugen.” Zakariya 
haalt goede cijfers en hoopt volgend jaar 
naar de universiteit te gaan. 

De oudste zoon Mohammed is ge-
trouwd. Hij en zijn vrouw hebben net 
een beeldig kindje gekregen, dat geluk-
kig helemaal gezond is. Hij heeft maar af 
en toe werk. De familie moet dus botje 
bij botje leggen om te overleven. Het is 
duidelijk dat Mirvat is de spil van het ge-
zin is. De communicatie tussen de slecht-
ziende, slechthorende en de dove broer 
komt helemaal op haar neer. Ze heeft net 
als Mohammed en zijn vrouw gebaren-
taal geleerd en houdt al tolkend het gezin 
gaande. “Ik ben zo moe”, zegt ze. “Maar 
ik zal hoe dan ook zorgen dat mijn jon-
gens op eigen bene kunnen staan.” l

hammed (27) is doof, Yehiya (13) slecht-
horend en Zakariya (18) is bijna blind.

Ondanks operaties en medicijnen, gaat 
Zakariya’s zicht steeds verder achteruit. De 
uitvergrote schoolboeken die de PMRS 
met steun van Stichting Kifaia heeft laten 
drukken, kan hij niet meer lezen. Moeder, 
die ook slechtziend is, kan het nog wel 
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Vlak bij de bufferzone, in het oosten 
en met letterlijk zicht op het Israelische 
leger, woont de 17-jarige Ruba met 
haar familie. Door een raketinslag vlak 
naast hun huis werd Ruba van slecht-
horend ineens volledig doof. Door de 
luchtdruk, zeggen onze collega’s, maar 
ze sluiten ook niet uit dat trauma ook 
meespeelt. Ruba kan niet praten en 
uit zich door middel van gebarentaal. 
Haar snelle handbewegingen en leven-
dige mimiek maken duidelijk dat ze iets 
belangrijks te vertellen heeft. “Toen de 
raketten vielen stond ik stokstijf stil, ik 
kon me niet meer bewegen. Mijn tante 
werd geraakt en viel naast me neer. Ik 
was zo bang.” Haar handen vallen stil 
in haar schoot. “Soldaten schreeuwden 
naar omstanders dat ze weg moesten, 
maar Ruba hoorde dat niet”, vult haar 
moeder aan. “Toen stond ze daar hele-

Ruba

Samar en haar kinderen wachtten op 
een beschutte plek terwijl Amer pro-
beerde de overgang te regelen. Samar 
komt oorspronkelijk uit Gaza maar 
woont met haar gezin in Dubai. Ze 
kwam in het voorjaar van 2015 met 
de kinderen naar Gaza voor een fami-
liebezoek van enkele weken. Het werd 
een dik jaar. “Alleen met wasta, wat zo-
veel betekent als connecties, kom je de 
grens over. “Of je moet heel veel geld 
geven aan vage lieden die rondhangen 

Alleen met 
‘wasta’ kom je 
de grens met 
Egypte nog over

Met roodverbrand gezicht en armen zit Amer op de bank. Hij 
heeft hoofdpijn en voelt zich beroerd. Het is het resultaat van 
een dag wachten in de brandende zon bij Rafah, de grensover-
gang met Egypte. Het was de zoveelste keer dat hij tevergeefs 
probeerde om zijn nicht Samar met haar 4-jarige dochtertje en 
8-jarige zoontje de Gazastrook uit te laten reizen. 

Door Lydia de Leeuw

bij de grens en proberen voorrang voor 
je te regelen bij Hamas en de Egypti-
sche autoriteiten”, vertelt Samar. “Veel 
mensen doen dat. Het lijkt de enige 
manier te zijn. Mensen betalen duizen-
den dollars per persoon. ‘Wat heb je 
ervoor over om weg te komen?’ vragen 
ze. Ik heb er alles voor over om terug te 
gaan naar mijn man. Mijn meisje heeft 
haar verblijfsvergunning in Dubai ver-
loren, omdat ze te lang is weggeweest. 
M’n zoon wil niet leren op school, hij 

wil alleen weer bij zijn vader zijn.” Sa-
mar betaalde 3500 dollar aan de ‘fixer’, 
zonder resultaat. 

Wachtlijst

Al jaren staan tienduizenden mensen op 
de wachtlijst om via de Rafah grensover-
gang de Gazastrook te verlaten.  Zieken, 
studenten met een beurs voor universi-
teiten het buitenland, mensen met een 
bedrijf in Egypte en mensen zoals Sa-
mar. De overgang gaat enkele keren per 
jaar voor een paar dagen open. Egypte 
laat dan een fractie van die wachtenden 
door.

Afgelopen september, na ruim een jaar 
wachten, lukte het Samar en kinderen 
om terug te reizen naar hun man en 
vader. Eindelijk konden ze terug naar 
huis. l

maal alleen naast haar dode tante, tot 
iemand haar meetrok.”
Ruba voelt ze zich nog steeds schuldig 
dat zij het wél heeft overleefd en dat ze 
niets heeft kunnen doen om haar tante 
te redden. Ze wilde het huis niet meer 
uit en isoleerde zichzelf volledig. Psy-

chologe May van de PMRS wist Ruba 
met veel geduld en therapie langzaam 
uit haar schulp te krijgen. Bezig zijn 
met anderen helpt ook. Ruba doet nu 
vrijwilligerswerk en helpt May met 
het organiseren van activiteiten in het 
buurtcentrum. l

F
o

t
o

: 
a

n
ja

 m
e

u
l

e
n

b
e

l
t

F
o

t
o

: 
h

o
s

a
m

 s
a

l
e

m



winter 2016

Voetballen voor Gaza  
brengt duizenden euro’s op
Een groepje vrienden in Breda met een 
idee. Zo begon het in 2015. Ze organi-
seerden een voerbaltoernooi waarmee 
ze de jongetjes van de familie Bakr her-
dachten, die in de zomer van 2014 op 
het strand van Gaza een potje voetbal-
den en door het Israelische leger wer-
den doodgeschoten. Dit jaar verplaats-
ten ze het toernooi naar Rotterdam en 
besloten een deel van de opbrengst aan 
de familie Bakr en een deel aan Stich-
ting Kifaia te schenken. Teams uit Rot-
terdam, Breda, Antwerpen, Parijs en 

een team van vluchtelingen uit Syrië en 
Eritrea streden om de eer en de beker. 
Er waren hapjes, een markt met Pales-
tijnse producten en ook aan de kinde-
ren was gedacht. Nida-voorman Nour-
din el Ouali wist als veilingmeester een 
klein fortuin binnen te halen met de 
verkoop van producten uit Gaza en 
kunst uit Nederland. Oud-zaalvoetbal-
international Ali Houri reikte aan het 
einde van dag de prijzen uit. De hoofd-
prijs ging echter naar Gaza: een dikke 
vijfduizend euro. l

Wij zijn Kifaia

Christine de Vos
Voorzitter

Anja Meulenbelt
algemeen 

bestuurslid

Brechtje
van Bergen

penningmeester

Han Dirks
secretaris

Nadia Benaissa
algemeen

bestuurslid

Lydia de Leeuw
algemeen

bestuurslid

Stichting Kifaia
Postbus 14673
1001 LD Amsterdam kifaia.nl
IBAN: NL91 INGB 0008207589 
Stichting Kifaia is ANBI-erkend. 
Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

Hoe gaat het nu in Gaza? Degenen die die 
vraag het beste kunnen beantwoorden, 
zijn natuurlijk de Gazanen zelf. Wat be-
tekent het voor jonge mannen om vader 
te zijn voor zijn kleine zusje nadat hun 
ouders zijn omgekomen? Hoe leert een 
tienermeisje leven met het feit dat ze een 
been moet missen? Hoe is het om te le-
ven in een land waarvan de grenzen altijd 
dicht zijn? Kun je studeren, werken en 
uitgaan in Gaza? Wordt er nog wel eens 
gelachen? (Ja, gelukkig wel) Lukt het om 
de schouders eronder te zetten? En hoe 
kunnen wij in Nederland helpen?

Date 
met 

Gaza
Kifaia-ambassadeur Nourdin el Ouali 
(partijleider Nida) brengt je in ‘Date 
met Gaza’ live in contact met mensen 
daar. Met behulp van een Skypeverbin-
ding gaan we in gesprek met onze col-
lega’s van de PMRS. Ga met hen in ge-
sprek over hun werk, hun eigen leven, 
hun dromen en hun ideeën over vrede 
en een toekomst in Gaza.

Espresso Dates, Rotterdam
Houd onze Facebookpagina en 
kifaia.nl  in de gaten voor info en de 
precieze datum, begin 2017

Evenement

Feestje voor Kifaia
“Hebben jullie niet een stapeltje folders 
voor mij?” mailde Henk uit Rotterdam. 
“Ik vier binnenkort mijn verjaardag en ik 
vraag een donatie aan Kifaia als cadeau. 
Zo gezegd zo gedaan en bij de laatste 
overmaking aan onze collega’s in Gaza, zat 
daar ook een aardig bedragje van de feest-
vierders. In de envelop met overgebleven 
folders die we retour kregen, zat ook een 
kaartje met een citaat van Erasmus: ik ben 
een wereldburger.

Vier je een feestje of organiseer je een 
andere bijeenkomst in familie- kerk- of 
moskeeverband en wil je daar aandacht 
vragen voor de situatie in Gaza? Wij le-
veren graag de nodige informatie en de 
verhalen van mensen daar. Live, op video 
of in druk. Meer weten? info@kifaia.nl
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