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Jo, Karel en proost Dirk?
Nooit van gehoord? Dan is het nu de hoogste tijd om al even kennis te maken.

Sjaloom! Salaam!
Of gewoon hallo? Begin jouw Hebreeuws en Arabisch al maar te oefenen! Jawel, Joden en Arabieren wensen 
elkaar meteen ‘vrede’ toe wanneer ze elkaar begroeten. Zeg dus niet zomaar ‘hallo’ of ‘hey’.

We zijn héél blij dat jij met ons meegaat naar Israël/Palestina samen met andere jongeren uit KLJ, KSA, IJD 
en de Sint Michielsbeweging.

En we kunnen bij deze al meegeven dat we bij de opmaak van deze nieuwsbrief al met 31 op tocht gaan 
doorheen Israël/Palestina! Ken je er die nog twijfelen om mee te gaan, trek ze maar over de streep om van 7 
tot 16 september 2019 met ons mee te stappen in de voetsporen van …

Jo, Karel en proost Dirk

Dirk Jo Karel
Nationaal proost van KSA en KLJ
Kan je linken met sport, klarinet en auto’s.
Is altijd onderweg en dus overal thuis Vol-
gens zijn paspoort is hij ‘Deizelnaar’, een 
‘pompeschitter’ dus. Slaat een ijsje of een 
taartje nooit af.

Beleidsmedewerker van KSA.
Een populaire volksmens die ooit prins zal 
worden. Hij woont in de ajuinenstad.
Omschrijf je best als een stille levensge-
nieter. Is enthousiast lid van de ‘pansjen’.

Pastoraal verantwoordelijke KLJ
Hij vergeet vaak te eten en te drinken. Wil 
je hem stil krijgen, dan moet je de batte-
rijen uithalen. Sint Daniël woont bij hem in 
of is het omgekeerd? En deze spring-in-’t-
veld is vrij-gezel(lig).



Bereid je voor!

En geniet na...

Voor de reis ontmoeten we elkaar twee keer. Zo kunnen we kennis maken met elkaar en ons goed 
voorbereiden op deze unieke en onvergetelijke reis. Noteer deze twee data zeker en vast in jullie agenda! Ze 
zijn niet te missen!

De eerste bijeenkomst gaat door op zondag 28 april 2019 te Leuven van 14 uur tot 18 uur. Naast een 
kennismaking mogen jullie praktische informatie, de eerste woordjes Arabisch en Hebreeuws, een 
ontmoeting met Jochen en Raf, … en nog veel meer verwachten. Plaats van afspraak en een gedetailleerd 
programma ontvangen jullie in de volgende nieuwsbrief.

De tweede bijeenkomst gaat door op zondag 1 september 2019 te Gent van 14 uur tot 18 uur.

We organiseren een terugkomdag op zondag 6 oktober 2019 te Gent eveneens van 14 uur tot 18 uur. Ook dit 
mag je niet missen na dé reis van je leven!

De betaling
Mocht de eerste betaling nog niet gebeurd zijn, wil dan zo snel mogelijk het eerste voor-
schot van 500 Euro overschrijven op onderstaand rekeningnummer:

BE20 7865 8744 8956
KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 BRUSSEL

Mededeling : “Naam + voorschot Israël/Palestina 2019”.

Vragen?
Zijn er nog vragen, aarzel dan zeker niet om even te surfen naar onze website of Facebookpagina. Uiteraard 
mag je ook altijd contact opnemen met Dirk.

Dirk
0486 30 06 72 
dirk@klj.be
dirk@ksa.be 

www.klj.be
www.ksa.be



Jo’s film- en literatuurtip

Paradise Now (2005)

Om je nog beter te kunnen voorbereiden geven we in elke nieuwsbrief ook een film- en/of 
literatuurtip mee. 

We starten met twee films van de Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad. Zowel in 
Paradise Now als Omar komt de regisseur met een sterk, vlot gefilmd verhaal, dat een groot 
publiek raakt. Beide films werden genomineerd voor een Oscar en wonnen tal van internationale 
prijzen.

Khaled en Said, twee jonge Palestijnen zijn al sinds jaar en dag vrienden. 
Op een dag worden ze gerekruteerd om een zelfmoordaanslag te plegen in 
Tel Aviv. Nadat ze een laatste avond hebben doorgebracht met hun familie 
maar zonder afscheid te mogen nemen, worden ze met explosieven aan hun 
lichaam naar de grens gebracht. Maar de actie verloopt niet zoals gepland...

Meer info: https://www.cinenews.be/nl/films/paradise-now/

Trailer: https://www.cinenews.be/nl/films/paradise-now/videos/183/ 

Omar (2013)
De muur die Israël van de Palestijnen scheidt, scheidt ook vaak Pales-
tijnen van elkaar. Soms wordt een Palestijnse stad gewoon in tweeën 
gesplitst. Voor Omar bestaan er echter geen grenzen: lenig als hij is, 
beklimt hij met een touw de muur om zijn vriendin in bezet gebied te 
bezoeken. Aan de andere kant van de muur is hij een vrijheidsstrijder. Op 
een dag loopt het mis. Hij wordt gevangengenomen door de Israëlische 
militaire politie. Ze stellen hem voor de keuze: of hij verraadt de namen 
van de mensen die betrokken waren bij een aanslag, of zijn familie en 
vriendin lopen gevaar… Hij wordt opnieuw vrijgelaten en probeert tijd te 
winnen.

Meer info: https://www.cinenews.be/nl/films/omar/ 

Trailer: https://www.cinenews.be/nl/films/omar/videos/4385/



Van onze ‘Homo Turistucus’, Karel!

Eén iets kunnen we jullie nu al beloven. Tijdens de reis zullen jullie allemaal jullie eigen 
kamelenrijbewijs behalen, ook al zullen sommigen hiervoor een extra inspanning moeten leveren! 
Maar voor het zover is, laten we jullie eerst op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag:

Wat voor kameel ben jij?

De doe-het-zelf-kameel

De luie
kameel

De misverstandkaneel

De 
Kmail

De katmeel


