Jaarverslag 2019 van de Stichting Palestina.
De Stichting Palestina is in 1997 opgericht met als doel de strijd van het Palestijnse volk voert voor hun
recht op zelfbeschikking te steunen door middel van het verstrekken informatie en het verwerven van
morele, politieke en materiele (humanitaire) steun.
Van meet af aan is die materiële steun vertaald in projecten die zich richten op economische
zelfstandigheid, cultuur en vooral medische hulp.
Sinds een aantal jaren heeft de Stichting een samenwerkingsrelatie met het Dar Essalam ziekenhuis in
de in het zuidelijk deel van de Gazastrook gelegen stad Khan Younis. Mede dankzij die samenwerking
konden medicijnen ingekocht worden, hulpmiddelen voor gehandicapten aangeschaft, een “Poor
Patients Fund” gerealiseerd en kleinschalige wijkposten worden ingericht. Daarnaast beheert de
Stichting een doorlopend noodfonds voor calamiteiten.
Het speerpunt in 2019 vormde de afronding van de (in 2016 gestarte) financiële campagne voor de
plaatsing van zonnecollectoren op het ziekenhuis dak. De naam van de campagne is dan ook “Licht voor
Gaza”. Net als ieder ander in de Gazastrook, heeft ook het ziekenhuis te lijden onder de bijna continue
aanvallen door het Israëlische leger. Maar met name de grootschalige bombardementen in 2008/2009
en 2014 hebben de eigen elektriciteitsvoorziening van Gaza tot een minimum gereduceerd. En ook het
ziekenhuis afhankelijk gemaakt van diesel aggregaten en de import van dure en vervuilende brandstof.
Door de Israëlische blokkade is er maar vier tot zes uur stroom per dag. Hierdoor zijn voortdurend
mensenlevens in gevaar. Een stabiele stroomvoorziening is een absolute noodzaak. Zonnecollectoren
zullen hier zorg voor dragen; en zijn tevens een zegen voor het milieu. Het fonds stichting ‘de Wilde
Ganzen’ deed de verdubbelingsregeling gelden, wat aan collectes opgehaald werd, werd door de Wilde
Ganzen verdubbeld. De opbrengst van de campagne “Licht voor Gaza” ging rechtstreeks en –op tamelijk
geringe bank- en vergunning kosten na volledig- naar het ziekenhuis. De kosten voor de campagne zelf
worden door (andere) sponsoren gedragen. De campagne wordt uitgevoerd door het brede
samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza, waarin een achttiental maatschappelijke en religieuze
organisaties, politieke partijen en solidariteitscomités zich heeft verbonden om het lot van de
Palestijnen in de Gazastrook onder de aandacht van de Rotterdammers te blijven houden. Dit gebeurt
onder meer door iedere maand te collecteren in het centrum van Rotterdam. Daarnaast kreeg de
stichting van meerdere kanten giften, zijn er bijeenkomsten en filmavonden georganiseerd en is ook in
Amsterdam een collecte gehouden waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de campagne.
De campagne “Licht voor Gaza” heeft in 2019 € 8.329,46 aan donaties opgeleverd. De campagne is
met succes afgesloten. Er is in totaal 40.473,46 opgehaald.
Na overleg in Rotterdam voor Gaza is besloten tot een nieuw actie: operatie Gaza, voor een anesthesie
apparaat. Met de Wilde Ganzen wordt opnieuw contact gezocht. De Wilde Ganzen hebben in principe
toegezegd het bedrag weer met 50% te verhogen.
Opnieuw werd op de site verslag gedaan. In 2019 is voor de ‘Operatie Gaza’ 3.697.20 opgehaald.
Ondanks verscherpte regels van de gemeente, collecteerden we zo vaak mogelijk.

De reacties van het publiek in de Rotterdamse binnenstad zijn in het algemeen erg positief. Een
wanklank is sporadisch te horen. Uiteindelijk is een nevendoel van de acties op straat ook om het
publiek in gesprek te raken. Het weer is vaak van invloed op de bereidheid van het publiek om te
doneren, want bij slecht weer heeft men meer haast.
De andere doelen van de Stichting, namelijk solidariteit met het Palestijnse volk en het informeren van
het Rotterdams publiek, worden met de campagne eveneens bereikt, dit werd mede gedaan door het
organiseren van een filmavond voor jongeren op 21 februari, (waaraan tientallen jongeren deelnamen)
het staan met een informatieve stand tijdens het bevrijdingsfestival op 5 mei en het organiseren van de
Nakbaherdenking op 11 mei.
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