
 

 

Jaaroverzicht 2013 Stichting Palestina 

- Het burgerinitiatief “Sloop-De-Muur” werd afgerond. Het was de kroon op het werk van vele 

jaren om - o.a. door onze activisten - handtekeningen op te halen. De petitie werd op 

2 februari 2013 door voormalig minister-president Dries van Agt aan de Tweede Kamer 

aangeboden. De Muur werd door de Tweede Kamer geagendeerd. Het heeft niets concreets 

opgeleverd, maar de enkele plaatsing op de agenda van de Tweede Kamer was al een 

signaal naar Israël.  

 

- De financiële campagne voor het Dar es Salaam-ziekenhuis in de Gazastrook culmineerde in 

de kunstveiling “1,2,3 Gaza”. De inzet (o.a. collecteren op een markt in Rotterdam-Zuid) werd 

met succes beloond. Er werd meer opgehaald voor het ziekenhuis dan beoogd.  

 

- De Stichting Palestina heeft zich aangesloten bij DocP (Stichting Diensten en Onderzoek 

Centrum Palestina) waarmee het de BDS-acties (Boycot, Disvestment, Sanction) van DocP 

steunt.  

 

- In zoverre de financiële mogelijkheden het toelieten, heeft de Stichting Palestina door 

concrete hulp projecten in Gaza ondersteund, naast de financiële campagne voor het Dar Es 

Salaam-ziekenhuis. 

 

- De Stichting Palestina continueerde haar deelname aan de samenwerkingverbanden 

“Rotterdam voor Gaza” en “Rotterdam voor Palestina”. 

  

- De stichting heeft voorts haar steun uitgesproken aan verdere concretisering van het concept 

van een veiling voor Gaza. Er bestaan plannen om de veiling een vervolg te geven met een 

ander karakter. 

 

- In 2013 is een nieuwe website gelanceerd met het website management systeem van 

Wordpress. Het bijhouden van de website is daarmee een stuk gemakkelijker geworden.  

Het Palestina Komitee Rotterdam heeft in 2013 een aantal activiteiten georganiseerd of heeft het 

deelgenomen aan activiteiten die door andere organisaties zijn verricht. Als deelname aan of 

organisatie van dergelijke activiteiten door het Palestina Komitee Rotterdam kosten met zich bracht, 

zorgde de Stichting Palestina voor financiële steun. Volledigheidshalve worden alle activiteiten 

hieronder genoemd. 

- Op 12 februari 2013 is in samenwerking met het Nederlands Palestina Komitee een actie 

gehouden  bij De Doelen in Rotterdam, in het kader van de culturele boycot tegen het 

optreden van het Israëlisch symfonie orkest.  

 

- We gaven bekendheid en steun aan de Palestijnse strijd door deelname met de kraam aan de 

manifestatie “Dag van het Land” op 30 maart 2013 in Vlaardingen. 

  

- Vrijwilligers van de bij de DocP aangesloten organisaties (waaronder het Palestina Komitee 

Rotterdam) hebben bij supermarkten en andere plaatsen handtekeningen opgehaald in het 

kader van een BDS-campagne tegen producten uit Israëlische nederzettingen in bezet 

gebied.  Deze handtekeningen worden in het komende jaar aan het CBL (Centraal Bureau 

Levensmiddelen) aangeboden. Er is ook steun verleend aan BDS-acties ten aanzien van G4S 

en de Ramadan-dadelacties. 


