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Voorwoord:

Het hoeft niet gezegd dat 2021 net zoals vorig jaar geen evident jaar voor onze
werking was, de pandemie bleef ons in de greep houden.
Desondanks konden we mede door de inzet van onze vrijwilligers heel wat
realiseren, zo maakten we een smartphone app om Israëlische producten in kaart
te brengen en zijn we gestart aan een gloednieuw educatief aanbod voor het
secundair onderwijs (verwachte publicatie najaar 2022).

In mei werd de Gazastrook opgeschrikt door een grootschalig Israëlisch
bombardement met een enorme menselijke tol, wereldwijd kwamen burgers in
solidariteit de straat op ook in ons land.

 

 
Samen met tal van organisaties mobiliseerden we duizenden mensen en dit werd
ook door de media opgepikt, wanneer volgen onze beleidsmakers…

Al decennialang kaarten wij de Israëlische politiek van apartheid aan, dit jaar
publiceerde voor het eerst een Israëlische NGO hierover een rapport, B’Tselem,
een belangrijk moment.
Ook in eigen land groeit het besef dat Israël wel degelijk een systeem van apartheid
oplegt aan de Palestijnen, steeds vaker durven mensen en organisaties dit te
benoemen…



 

Het afgelopen jaar hebben we ingezet op informeren en BDS, we hebben meer
eigen artikels gepubliceerd en onze achterban zien we toenemen.

Ook het komende jaar blijven we op dit elan verder doen en hopen we terug
meer activiteiten te kunnen hervatten zoals onze inleefreizen en onze vele info
standen op allerlei activiteiten…

Myriam Vandecan

Voorzitter Palestina Solidariteit vzw



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 

Activiteiten 

Communicatie 

In de kijker 

• 5 eigen persberichten/opiniestukken  

• 7 keer opgemerkt door de reguliere media    

• 6 eigen uitgebreide nieuwsbrieven 

• 26 nieuwsupdates achterban 

• 2300 nieuwsbrieflezers  

• 4030 facebook volgers 

• 737 Instagram volgers 

• 70 youtube videos  
 
 

• 11 Bestuursvergaderingen  

• 1 personeelslid  

• 100 vrijwilligers  

• 47 activiteiten  

• 5 Regionale afdelingen (Koepel groepen)  

• 212 giften  

• 139 betalende leden  

 

• 17 educatieve dagen en –avonden  

• 35 info en—verkoop standen  

• Campagne loopt, 60 apartheid vrije zones in Vlaanderen  

• 16 manifestaties voor Gaza 

• Ontwikkeling eigen BDS applicatie ‘ Click4Change’ 

 

• Duizenden mensen komen uit solidariteit met Gaza op 
straat 

• Lezing over apartheid aan ABVV Limburg voor meer dan 100 
vakbondsafgevaardigden 

• Publicatie van onze eigen boycot app ‘Click4Change 

• Lezing met Johan Depoortere over de vernielde dorpen in St. 
Truiden 

• 2 jongeren uit Palestina doen Erasmus jaar bij Palestina 
Solidariteit 

• 11 dadelrondes georganiseerd 
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 Cijfers 

Meer info over onze cijfers: https://www.donorinfo.be/nl/doe-een-gift/palestina-solidariteit-
vzw/financiele-info  
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