
 

 

JAARVERSLAG 2022
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Voorwoord 
 
Na twee jaren van pandemie zijn we gestart met het hervatten van activiteiten met ‘offline’ 
ontmoeting en verbinding. Tijdens de zomer hebben we onze eerste inleefreis naar Palestina 
georganiseerd sinds 2019, een eye opener voor de deelnemers!  
Daarnaast hebben we met een groep jongeren van het  jeugdhuis ’t Schab in Evere 7 dagen 
lang meegedraaid in Keffiyeh centrum in het New Askar vluchtelingenkamp in Nablus. 
Keffiyeh is een jongerencentrum dat allerlei vrijetijd activiteiten voor jongeren organiseert.  
Een project dat we reeds jaren steunen en door zelf mee te draaien weten we hoe belangrijk 
onze steun is en blijft. 
 
In 2021- 2022 ontvingen we 2 Palestijnse vrijwilligers via Erasmus+ wat een meerwaarde 
betekende voor onze werking. Ook in 2023 zullen we een jongere een jaar via dit 
programma in onze werking laten meedraaien. 
 
Palestina Solidariteit is en blijft een vrijwilligersorganisatie. In oktober zijn we op weekend 
geweest om na te denken over onze werking, waar we kunnen verbeteren en eventueel de 
zaken anders aanpakken.  
Waar we extra op dienen in te zetten is  

- het professionaliseren van de vrijwilligerswerking, zowel het opvolgen van de 
werking als het aantrekken van nieuwe mensen.  

- het aantrekken van nieuwe mensen voor onze bestuursorganen (RVB en AV). 
 
We zijn verheugd u te kunnen melden dat we dit jaar een educatief pakket hebben 
uitgebracht voor het secundair onderwijs ‘Palestina in de klas’. Een lespakket voor alle 
graden en richtingen met erg uiteenlopende onderwerpen. 
 
2022 is in Israël echter geëindigd in mineur. Een extreemrechtse regering is aan de macht 
gekomen. Tot op vandaag (13 maart) werden er reeds 66 Palestijnen vermoord. De eerste 
verontrustende signalen verschijnen in onze media. Een lichtpuntje is dat er steeds meer 
bevestiging komt dat Israël een systeem van apartheid heeft geïnstalleerd. Amnesty 
International bracht verleden jaar hierover een uitgebreid rapport uit. 
 
Palestina Solidariteit zal verder werken in Vlaanderen en Brussel aan bewustmaking en met 
onze campagnes en acties op de nagel blijven kloppen voor een rechtvaardige oplossing voor 
de Israëlisch/Palestijnse kwestie. 
 
Daarnaast blijven we informeren via onze infostands op tal van activiteiten. Met ons 
educatief pakket voor het secundair onderwijs en onze jongerenreis willen we ook inzetten 
op een jeugdiger publiek. Naast onze ‘klassieke’ werking speelt onze website en sociale 
media een steeds grotere rol. Onze ‘online’ werking groeit, wat we zien in ons stijgend 
aantal volgers, mensen die via de digitale kanalen ook de weg vinden naar onze activiteiten… 
 
Strijdbare groeten! 
 
 
Myriam Vandecan (voorzitter) 

http://palestinasolidariteit.be/educatief-pakket-palestina-in-de-klas/


 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 

Activiteiten 

Communicatie 

In de kijker 

• 5 eigen persberichten/opiniestukken  

• 6 eigen uitgebreide nieuwsbrieven 

• 26 nieuwsupdates achterban 

• 2300 nieuwsbrieflezers  

• 4091 facebook volgers 

• 824 Instagram volgers 

• 74 youtube videos  
 
 

• 8 Bestuursvergaderingen  

• 1 personeelslid  

• 100 vrijwilligers  

• 27 activiteiten  

• 5 Regionale afdelingen (Koepel groepen en 
feitelijke groep)  

• 212 giften (2021, cijfer 2022 volgt) 

• 139 betalende leden  

 

• 41 educatieve dagen en –avonden  

• 23 info en—verkoop standen  

• Campagne loopt, 60 apartheid vrije zones in Vlaanderen  

• 1 inleefreis en 1 jongerenuitwisseling 

• Publicatie educatief lespakket voor het secundair onderwijs 

• Publicatie van onze eigen boycot app ‘Click4Change 

• Jongerenuitwisseling in Palestina en eerste inleefreis na 
pandemie 

• Publicatie lespakket 'Palestina in de klas’  
https://palestinasolidariteit.be/educatief-pakket-palestina-
in-de-klas/  
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 Cijfers (cijfers 2022 volgen binnenkort)  

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

het grondgebied

van de Palestijnen

steeds kleiner, en
wat zijn de
gevolgen?

Wat zijn
kolonies,

waarom zijn ze
illegaal en wie

woont er?

Wat is het Oslo akkoord en wat heeft het
betekend voor het vredesproces?

Scan de QR code voor het
lespakket of surf naar:
https://palestinasolidariteit.
be/educatief-pakket-
palestina-in-de-klas/

Educatief aanbod voor alle graden en

richtingen van het secundair onderwijs

gekoppeld aan de eindtermen.

Palestina in de klas
Educatief pakket ‘Palestina in de klas’ gaat in op de basisoorzaken van

de Israëlisch/Palestijnse kwestie en de belangrijkste begrippen.

Apartheid
mensenrechten

kolonisatie
bezetting
Israëli's

Palestijnen 
Joden 

zionisme,… 

 
Al onze publicaties en foto’s mogen

gebruikt worden mits bronvermelding en
een seintje aan ons secretariaat.

(secretariaat@palestinasolidariteit.be)

https://palestinasolidariteit.be/educatief-pakket-palestina-in-de-klas/

