
Midden Oosten Werkgroep 2018 
Werkgroep 

De werkgroep Midden Oosten bestaat uit vier leden, die mimimaal drie keer per jaar 
vergaderen over de voortgang van de door dg WereldWerk  ondersteunde projecten en 
alle ontwikkelingen in het Midden Oosten die daarbij van belang zijn.                                                                                                                                            
De leden geven door middel van presentaties, en andere manieren van informatie, 
bekendheid aan de projecten om bijvoorbeeld dg gemeenten erbij te betrekken. 
(contactadres werkgroep: pieterslb@gmail.com)   

Projecten 

• Palestine Community Music (project van Musicians without Borders – Amsterdam) 

• Tent of Nations 

Beide projecten zijn vredesprojecten die nauw samenhangen met uitganspunten van het 
beleidsplan van dg WW.  

Inhoud project “Palestine Comminity Music”                                                                                                           
Musicians without Borders gebruikt de kracht van de muziek in dit project om 
verschillen te overbruggen, gemeenschappen met elkaar te verbinden en de wonden van 
oorlog en daarmee gepaard gaand geweld te helen.  

                                   

Op de lange  termijn beoogt MwB vaardigheden en talenten te ontwikkelen, verdriet  en 
verlies te begeleiden en bruggen van verzoening te  bouwen in gemeenschappen die door 
het huidige conflict verdeeld zijn.                                                                                           
Professionele lokale trainers zijn gespecialiseerd in het geven van community 
muziekprogramma’s met 1000den kinderen en jongeren die te maken hebben met 
trauma’s, angst en isolatie als een gevolg van dagelijks geweld in het conflict tussen 
Israël en Palestina. 



Sinds 2008 heeft MwB innovatieve programma’s uitgevoerd over de hele West Bank 
(vluchtelingenkampen, scholen, ziekenhuizen, opvanghuizen, geïsoleerde dorpen) om 
zodoende het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren te vergroten, een 
zelfvertrouwen dat door het gebrek aan opvoedkundige en sociale bronnen ver is achter 
gebleven. 

Palestine Community Music besteedt veel aandacht aan de meest kwetsbare groepen van 
de bevolking: kinderen in geïsoleerde dorpen, kinderen met beperkingen (gehoor, 
gezicht, verstandelijk, lichamelijk). 

                                    

Het belangrijkste doel is om het gevoel van “bij een gemeenschap te horen” te 
versterken door gestructureerde muziekactiviteiten, om zodoende later diezelfde jeugd 
als culturele leiders in hun eigen gemeenschap aan de ontwikkeling te laten werken.
(duurzaamheid) 

Het project bereikt elke jaar duizenden kinderen door steeds nieuwe maatschappelijk 
werkers, leraren, jeugdleiders en muzikanten op te leiden om zo emotionele en sociale 
vaardigheden te vergroten. 

Andere doelen: 

➢ Een cultuur van geweldloosheid, samenwerking, begrip en empathie creëren  

➢ Professionele  training voor Palestijnen die met kinderen en muziek willen 
werken, inclusief  de online cursus “Music as Therapy” (Londen) 

➢ Verzamelen van  muziekinstrumenten 

Organisatie                                                                                                                        
Het is een Nederlands project met het kantoor in Amsterdam (directeur Laura Hassler) 
en project manager in Palestina (Fabienne van Eck > muzikant, projectmanager, trainer 
lokale mensen)                                                                                                                            
De werkgroep heeft elke maand contact, per mail of persoonlijk, met de directeur en 



per mail elke maand met de project manager. De werkgroep doet verslag van haar 
werkzaamheden tijdens vergaderingen van het bestuur van dg WereldWerk, eens per 
jaar d.m.v. een jaarverslag. (voor 2018 staat het project op de begroting voor €5500 

                                   

Partners                                                                                                                                            
Sounds of Palestine > voor 2008 al werkzaam in deze regio, werkt nauw samen met het 
project PCM in community music programma’s om op de lange termijn sociale verbetering 
voor kinderen en families te bevorderen 

Katharina Werk Palestine (Basel) > wereldwijd vredeswerk sinds 1931, sponsor voor 
muziekinstrumenten 

Music as Therapy > sinds 2015 betrokken bij training van muziek workshopleiders vanuit 
een ervaring van 20 jaar 

Meer informatie                                                                                                                                    
Kijk bij: Palestine Community Music 2018 

                         



Inhoud project Tent of Nations   

Wat is Tent of  Nations                                                                                                                                               
Een ecologische boerderij in Bethlehem, Palestina, waar educatie centraal staat, een 
boerderij die al meer dan 100 jaar bestaat met een vredesproject “Wij weigeren 
vijanden te zijn”.                                                                                                                               
Elk jaar organiseert de Palestijns-christelijke familie Nassar samen met het bestuur 
van de Vrienden van Tent of Nations een zomerkamp voor kinderen uit de 
vluchtelingenkampen met een christelijke en een moslim achtergrond. Dat doen ze al 
vanaf 2001.  

                             

Doel van de zomerkampen 

• Ontspanning geven aan de kinderen 

• Aandacht aan geweldloos samenleven 

• Duurzaamheid en respect voor mens, dier en natuurmeenten 

Activiteiten van de werkgroep in 2017 

• Bekendheid geven aan dit project door publicaties in doopsgezind nl 

• Ervaringen van vrijwilligers bij de zomerkampen laten vertellen  

• Dg gemeenten stimuleren het project te steunen door diverse gemeenten te 
bezoeken en ook andere organisaties te informeren 

• Mee te werken aan de jaarlijkse dag van de Vrienden van Tent of Nations en 
d.m.v. een persoonlijk bezoek mee te werken in het programma en contact met de 
mensen te hebben 

• Een verzoek bij dg WW in te dienen om het bedrag (€ 150) van elk geadopteerd 
kind door gemeenten te verdubbelen (dg WW heeft dit gehonoreerd tot een 
bedrag van € 1500) 



• In 2017 hebben diverse gemeenten en particulieren dit  project ondersteund 
waarvoor de werkgroep bedankbrieven stuurde 

Algemeen 

• In 2017 hebben 60 kinderen deelgenomen aan de zomerkampen  

• Het project kreeg ook meer bekendheid door het organiseren van reizen naar  
deze regio 

• Voor 2018 staat Tent of Nations voor € 1350 op de begroting; de planning is om 
de zomerkampen in 2018 voor 65 kinderen mogelijk te maken (65 x € 150) 

                                   

                               

Meer informatie                                                                                                                                        
Kijk bij: www.tentofnations.nl 


