Jaarverslag 2016 van de stichting Palestina:
Het hoofddoel van de Stichting Palestina (hierna: de stichting) is het steunen en mede organiseren
van humanitaire acties ten behoeve van Palestina en de Palestijnen.
In het kader van de huidige humanitaire actie wordt een financiële campagne gehouden ten behoeve
van de Dar Essalaam Kliniek in Gaza. Het doel van de campagne is om geld in te zamelen voor
zonnecollectoren. De naam van de campagne is dan ook “Licht voor Gaza”. Het ziekenhuis heeft te
lijden gehad van de aanvallen van Israël op de Gazastrook. Daarnaast is het ziekenhuis voor stroom
afhankelijk van Israël en is daardoor niet verzekerd van een regelmatige toevoer. Een onafhankelijke
positie ten opzichte van Israël als het gaat om stroomvoorziening is een groot goed, zowel financieel
als moreel. De opbrengst gaat rechtstreeks naar het ziekenhuis.
De volgende organisaties voeren de financiële campagne uit. “Rotterdam voor Gaza”, een
samenwerkingsverband van politieke partijen en maatschappelijke organisatie uit Rotterdam, heeft
iedere maand een collecte op en rond de Lijnbaan gehouden, met een maandelijkse opbrengst van
ongeveer € 1.000,-. Daarnaast kreeg de stichting van meerdere kanten giften en is er ook in
Amsterdam een collecte gehouden waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de campagne
stichting. Stichting De Wilde Ganzen heeft sinds november 2016 toegezegd de opbrengst van de
campagne met 50% te verhogen.
In 2016 hebben we in totaal ongeveer € 20.000,- opgehaald. Hiermee is ruim de helft van het bedrag
opgehaald dat nodig is om alle benodigde zonnecollectoren en samenhangende apparatuur te
betalen. De resultaten zijn tastbaar: op de gezamenlijk website van de stichting en het Palestina
Komitee Rotterdam staan foto’s van het ziekenhuis waarop is te zien dat de zonnecollectoren
geplaatst zijn! In december 2016 is de directeur van het ziekenhuis in Nederland op bezoek geweest.
Een kort verslag staat op de website www.rotterdamvoorpalestina.nl.
De kliniek houdt ons regelmatig op de hoogte. Dit is een actie goed voor Palestina, de Palestijnen en
het milieu!
De reacties van het publiek in de Rotterdamse binnenstad zijn in het algemeen erg positief. Een
wanklank is sporadisch te horen. Misverstanden kunnen in een vriendelijk en begripvol gesprek
nagenoeg altijd uit de weg worden geruimd. Uiteindelijk is een nevendoel van de acties op straat ook
om het publiek in gesprek te raken. Het weer is soms van invloed op de bereidheid van het publiek om
te doneren, want bij slecht weer heeft men meer haast.
Naast “Licht voor Gaza” voert de stichting ook een doorlopende campagne voor medische hulp, met
name medicijnen ten behoeve van het Dar Essalaam ziekenhuis. In 2016 is daarvoor circa €2.000
gedoneerd.

