Jaaroverzicht Stichting Palestina 2015
De activiteiten van stichting Palestina (Palestina Komitee Rotterdam) hebben zich in 2015 gericht op
3 pijlers:
1. Het informeren van de burgers van Rotterdam over de Palestijnse zaak
2. Daadwerkelijke solidariteit door concrete hulpacties
3. Acties in het kader van BDS
Het gehele jaar 2015 is gemiddeld één keer per maand vergaderd als Palestina Komitee Rotterdam,
daarnaast is het PKR onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Rotterdam voor Gaza’ (een initiatief
van maatschappelijke organisaties, kerken en politieke partijen die zich actief willen inzetten voor
humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza). Met ‘Rotterdam voor Gaza’ vergaderen wij gemiddeld
1x per 6 weken en leveren wij de voorzitter en de notulist.
Ten aanzien van de 3 pijlers hebben we o.a. de volgende activiteiten ontplooid:
Ad. 1 Het informeren van de burgers van Rotterdam
Op 12 mei 2015 hebben wij deelgenomen aan de Nakba bijeenkomst bij de Markthal in Rotterdam.
Deze actie werd georganiseerd door verschillende Palestijnse organisaties waaronder het PKR. Het
doel van de actie was het herdenken van de etnische zuivering van Palestina alsmede d.m.v. flyers en
historische foto’s, de burgers van Rotterdam hierover informeren.
Op 26 Juni 2016 hebben wij een lezing georganiseerd in het pand van de SP. Op deze avond hebben
Ali Zbidat en zijn dochter Aouda, 2 Palestijnen woonachtig in Palestina ’48 (Israël), het woord
gevoerd. Ali over het leven van Palestijnen in Israël en Aouda die advocate is, over haar werk bij
Addameer een mensenrechtenorganisatie die Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen
bijstaat.
Op 15 december hebben we tijdens de officiële opening van de tentoonstelling ‘Samen-Leven
vrouwen en hun olijfbomen’ bij de bibliotheek in Rotterdam in samenwerking met ‘Rotterdam voor
Gaza’ een flyeractie gehouden om het andere verhaal onder de aandacht te brengen nl. dat Israël op
grote schaal Palestijnse olijfbomen vernietigt en land confisqueert. Ook is burgemeester Aboutaleb
die de tentoonstelling opende, actief benaderd. Met de directeur van de bibliotheek is nadien een
gesprek gevoerd. In de bibliotheek zijn onze flyers neergelegd.
Van verschillende acties worden persberichten opgesteld en ook plaatsen we zelf stukjes op websites
van huis-aan-huisbladen. Helaas lukt het nog steeds niet om een artikel in de papieren krant
geplaatst te krijgen.

Ad. 2 Daadwerkelijke solidariteit d.m.v. hulpacties
Als onderdeel van ‘Rotterdam voor Gaza’ hebben we van maart t/m september maandelijks een
wake/collecte gehouden voor het project ‘Licht voor Gaza’, waarbij we geld ophalen voor de
aanschaf van zonnecollectoren voor het Dar Essalaamziekenhuis in Gaza. Ook delen we flyers uit om

de bevolking van Rotterdam te informeren over de toestand in Gaza. We hebben namens RVG in juli
€ 15.000 overgemaakt naar het ziekenhuis.

Ad.3 Acties in het kader van BDS
Het inspectieteam is 2 keer in actie geweest. Samen met andere vrijwilligers hebben we
verschillende supermarkten bezocht en geïnspecteerd op de verkoop van Israëlische producten. Na
de inspectie is de winkelmanager op de hoogte gesteld van de ‘foute’ producten die in de winkel
aangetroffen zijn. Buiten werden klanten en voorbijgangers d.m.v. flyers geïnformeerd.
Ook de dadelcampagne heeft weer plaatsgevonden. Naar aanloop van de Ramadan zijn 5 weken lang
op vrijdag zoveel mogelijk moskeeën bezocht om de mensen te wijzen op het boycotten van dadels
uit Israël. We hadden hiervoor borden en flyers om uit te delen.

