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NIEUWSBRIEF 2

Met de groeten van de staf
Sjaloom! Salaam!

In onze eerste nieuwsbrief stond dat we met 31 op tocht zouden gaan 
doorheen Israël/Palestina. Ondertussen klopt dit niet meer, want we 
zijn al met 36! Maar … misschien was je daar al achter gekomen via  
Facebook. Binnenkort ontmoeten we elkaar, namelijk op 28 april. Span-
nend! Wij zien er héél erg naar uit en hopen dat jij er ook zal zijn. Over 
wanneer, waar en wat lees je meer in deze nieuwsbrief!

En bij deze alvast een Zalig Paasfeest, want … de steen is weggerold en 
het graf is leeg! 

Jo, Karel en proost Dirk

Praktische informatieoverdracht

    -  Een vragenuurtje
    -  Verwachtingen
    -  Varia’s
    -  Brainstorm
    -  Bezinnende afsluiter

Programma zondag 28 april 2019

Wanneer?
  -  Zondag 28 april 2019

  -  Van 14 uur tot 16 uur

  -  Welkom vanaf 13.30 uur

Wat mag je verwachten vanaf 14 uur?
  -  Welkom en kennismaking

  -  The movie

  -  Special guests 

  -  Het reisprogramma

  -  Praktische informatieoverdracht     == >>>>>     

Waar?
  -  Secretariaat KLJ
  -  Diestsevest 32 bus 3b te 3000 Leuven
  -  Op 80 meter van station Leuven
  -  Parking auto (onder secretariaat KLJ) aan te vragen 
     bij proost Dirk (dirk@klj.be)



George wie?
Israël/Palestina 2019 organiseren we met de hulp van Suhair. Zij stu-
deerde in Louvain-La-Neuve en heeft ondertussen al 24 jaar een reis-
bureau in Nazareth (Israël). Haar zoon George werkt nu in Gent. We zijn 
héél blij dat George ons tijdens onze eerste ontmoetingsdag wegwijs 
zal maken in zijn land, cultuur en taal.
Deze sportieve jonge man werd geboren op 17 maart 1987 in  
Nazareth (Israël) en woont ondertussen 6,5 jaar in Gent. Hij spreekt 
uiteraard vloeiend Arabisch, Hebreeuws, Engels en Nederlands en  
doctoreerde aan de Universiteit Gent (Farmaceutische Wetenschappen 
– ‘Kanker en Nanomedicijnen’). Als hij niet aan het werken is, vind je 
hem met een boek op een strand in Griekenland. George houdt van de 
zon, ‘oma gerechten’ en vrolijke mensen! En niet  
onbelangrijk … hij supportert steeds voor onze Rode Duivels!

Wil je nog meer over hem weten, dan kan je hem dat persoonlijk vragen op 28 april!

Nieuws uit Israël/Palestina
Het meeste nieuws dat we hier via de media vernemen over Israël en Palestina draait grotendeels over de poli-
tieke relatie tussen beide staten en over de spanning die er heerst tussen beiden. Toch is er nog heel wat meer 
te melden vanuit Israël en Palestina. In deze rubriek belichten we alvast enkele interessante nieuwtjes en wist-je-
datjes!

Wist je dat Israël’s bevolking naar verhouding het meeste universitaire diploma’s in de hele wereld heeft? Israël 
heeft het hoogste aantal doctorandi, wetenschappers, ingenieurs, artsen en technici per hoofd van de bevolking 
in de wereld (140 wetenschappers of technici en 135 ingenieurs op een bevolking van 10.000 mensen). Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Israël (na Silicon Valley) de hoogste concentratie van high-tech bedrijven (meer dan 
3000) in de wereld heeft. Tal van digitale en technologische producten werden/worden er ontwikkeld. Zo werd 
bv. de GSM er ontwikkeld door Motorola, de firma bouwde er zijn grootste onderzoekscentrum. 

Israëli’s zijn de wereldleiders op het gebied van gebruik van de 
sociale media. 77 procent van Israël’s volwassenen gebruikt de 
sociale platformen en staat op de tweede plaats in eigendom 
en gebruik van smartphones. Het is dus niet verwonderlijk dat er 
ook in Israël veel voetgangers op hun smartphone turen en geen 
idee hebben wat er om hen heen gebeurt. Ze hebben vaak bij 
voetgangersoversteekplaatsen niet eens in de gaten of het licht 
nu groen, oranje of rood is. De stad Tel Aviv installeerde daarom 
begin dit jaar oplichtende led-stroken aan oversteekplaatsen. Zo 
merken smartphonegebruikers wanneer het rood of groen is en 
wanneer ze veilig kunnen oversteken. Een must see in Tel Aviv!

We kunnen jullie ook nog meegeven dat de temperatuur in het Heilig Land op dit eigenste moment zo’n 25 gra-
den is. Dat is dus niet slecht voor de lente. Het Heilig Land is een zeer warme plaats, maar er is niet overal woes-
tijn. Er zijn ook bergen en prachtige natuurgebieden. Wist je dat het er ook elk jaar sneeuwt? Zoek zeker eens uit 
waar!

Ook in het Heilig Land vieren ze op 21 april Pasen. Het is te zeggen toch de katholieke christenen, want de ortho-
doxe christenen vieren het één week later. Ook Kerstmis en Nieuwjaar vieren de orthodoxen één week later dan 
de katholieken. En op die manier is het altijd feest in het Heilig Land!

De ‘Tel Aviv Zombie Lights’



Tweede bijeenkomst op zondag 1 september 2019 te GENT van 14 uur tot 18 uur.
Terugkomdag op zondag 6 oktober 2019 te GENT van 14 uur tot 18 uur. 

Wat zeg je?

Voor de agenda

Wanneer je op reis gaat is het altijd leuk om een woordje van de plaatselijke taal te kunnen spreken. Vanzelfspre-
kend willen wij jou hierbij een handje helpen of beter gezegd ‘een woordje in de mond leggen’. 
In Israël worden drie talen gesproken: Engels, Hebreeuws en Arabisch. Engels is wellicht niet zo’n groot pro-
bleem, dus schaven we met plezier jouw Arabisch en Hebreeuws even bij. Houd je vast! Daar gaan we! Oh, nog 
één tip. Je moet van rechts naar links lezen, hé! 

Goede morgen! Goed geslapen?

ريخ ىلع حبصت !ريخلا حابص

 בוט רקוב ! בוט הליל

Help mij!

! يندعاس كلضف نم

!השקבב יל רוזעת

Mijn vriend is flauwgevallen door de warmte.

ديدشلا رحلا ببسب هيلع ىمغا يقيدص

םחה ריוואה גזמ ללגב ףלעתה ילש דידיה

Waar kan ik mijn fles vullen met water?

؟هايملاب يتجاجز ءلم يننكمي نيأ

 ؟םימ ילש קובקבה תא אלמל לוכי ינא הפיא

Is hier ergens een toilet dichtbij?

؟ام ناكم يف بيرق ضاحرم كانه له

؟הביבסב םיתוריש שי םאה

Mag ik hier naar het toilet gaan alstublieft?

 ؟ضاحرملا ىلا انه لوخدلا يننكمي له

؟ השקבב ןאכ םיתורישל תכלל רשפא םאה

Weet u hier toevallig een goed restaurant zijn?

 ؟ديج معطم نع فرعت له

 ؟רוזאב הבוט הדעסמ ריכמ הרקמב התא םאה

Is hier ergens een kapper dichtbij?

؟انه نم بيرق ام ناكم يف قالح كلانه له

 ؟ בורק והשפיא רפס שי םאה

Nog even herinneren
Wil niet vergeten om het tweede voorschot over te schrijven!  
Wil € 200 tegen 1 mei 2019 overmaken op dit rekeningnummer:

BE20 7865 8744 8956
KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 BRUSSEL

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



Vragen Ideeën Suggesties
Trekken je wenkbrauwen samen door de vragen waarmee je zit? Stroomt je brein over van  
leuke ideeën om Israël/Palestina 2019 nog geweldiger te maken? Heb je toffe suggesties?  
Laat maar komen! Je kan alles kwijt bij Dirk (0486 30 06 72 of dirk@ksa.be of dirk@klj.be).  
Kom je hier niet toe, geen nood. Op 28 april is er ook tijd en ruimte voor dit alles.

Jo’s film- en literatuurtip

Waiting for Giraffes (2017)
Een Palestijnse dierenarts probeert in de zoo de gestorven giraffen te vervangen. Maar hoe kan de enige 
dierentuin in bezet gebied plaats creëren voor de dieren, als zelfs de mensen wonen in een besloten 
omgeving? In Qalqilya, een Palestijns dorp nabij de Israëlische grens, is de dierentuin de enige vorm van 
recreatie voor de kinderen uit de buurt. Door het Israëlisch-Palestijns conflict hebben ze de voorbije jaren 
al veel dieren verloren. Dr. Sami, de dierenarts van de zoo, probeert de populaire giraffen te vervangen. 
Daarvoor moet hij samenwerken met andere dierentuinen, o.a. met een Israëlische zoo. Zo worden de 
politieke verhoudingen al snel duidelijk. Toch zal Dr. Sami niet rusten vooraleer de dierentuin van Qalqilya 
voldoet aan de internationale eisen, die nodig zijn voor een vlotte samenwerking met andere dierentuinen 
in de hele wereld.

Waiting for giraffes is meer dan een documentaire over een dierentuin. Het (zoek)werk van Dr. Sami om 
internationale erkenning te krijgen, weerspiegelt de harde realiteit en complexiteit van het Israëlisch-Pa-
lestijnse conflict. Maar regisseur Marco De Stefanis maakte deze documentaire net om aan te tonen dat 
er ook positieve verhalen uit Palestina kunnen komen (bron: jeugdfilm.be). 

Trailer: https://vimeo.com/187317673



Van onze ‘Homo Turistucus’, Karel!

Frietjes met zoutzeezout in de wasserette
Kheb vré lang in mijn reisgids, de Bijbel, zitten zoeken naar de Dode zee. Ma nie te vinden é! Blijkt nu dat 
mijn reisgids toch een aantal andere woorden gebruikt. Ze spreken daar van de zoutzee. Kheb al een 
mailtje gestuurd naar Google Earth om het aan te passen. Da komt dus dik in orde. Kheb ook een paar 
tips gemaild naar de verantwoordelijke van het zoutzeepark want de mogelijkheden zijn eindeloos. Een 
frituur aan de zoutzee zou toch ideaal zijn! Frietjes met vers zoutzeezout… Heerlijk! Ook een wasserette 
is een superidee. Al die machines zijn supergoedkoop te onderhouden met zoutzeezout. En iedereen 
kan zijn was doen om zijn te zoute kleren uit te wassen na een toffe drijfbeurt. Alé je was doen en tegelijk 
een frietje stekken. Da zijn toch dingen daje in België nie meemaakt é! Ik kijker naar uit!


