
Jaarplan Stichting Palestina 2016 

 

Ook in 2016 zullen de activiteiten van de stichting Palestina op 3 pijlers rusten: 

 

1. Humanitaire acties. 

 

Het Dar Essalaam ziekenhuis in Gaza is nog steeds onze belangrijkste partner. Mede daarom 

hebben onze belangrijkste acties plaats in het kader van het samenwerkingsverband 

Rotterdam voor Gaza. Het samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza bestaat uit: de SP, 

Groen Links, PvdA, NIDA, Al Awda, Youth for Palestina, Palestina Komitee Rotterdam, 

Nederlands Palestina Komitee, Het Palestijnse Huis, Een Ander Joods Geluid, de Paulus Kerk, 

werkgroep PaIs,  ISRAA, Palestijnse Vrouwen en SPIOR.  De gezamenlijke activiteiten zullen 

zich concentreren rond de actie Licht voor Gaza fase II  - de actie voor zonnecollectoren voor 

de Dar Essalaam kliniek in Gaza. Het is belangrijk dat het ziekenhuis onafhankelijk wordt van 

de Israëlische stroomvoorziening. We zullen wakes en collectes houden – en op andere 

manieren geld inzamelen voor deze actie.  

Waar nodig en zo mogelijk zal de stichting zich inzetten voor noodhulp en humanitaire 

activiteiten van anderen.  

 

2. Bewustwording en informatievoorziening. 

 

Via de websites Rotterdam voor Palestina en de gezamenlijke website Rotterdam voor Gaza 

werken we aan actuele informatie en bewustwording. Waar mogelijke zullen we de nodige 

evenementen, als bijv. de Dag van het  Land in Vlaardingen, Bevrijdingsfeest, Nakba 

herdenking en  andere manifestaties met een informatiestand staan.  

 

3. Boycot en andere acties 

 

Het Rotterdams Palestina Komitee is lid van de  raad van aangeslotenen van Doc P (Diensten 

en Onderzoek Centrum Palestina)  de overkoepelende organisatie in Nederland voor BDS 

(Boycot, Desinvesteringen en Sancties). In 2016 zullen we in een zo’n groot mogelijk BDS 

kader publieks - en consumentenacties organiseren. Te denken valt aan bezoeken door het 

inspectieteam aan supermarkten en eventueel andere boycotacties. Ook zullen we voor de 

Ramadan weer flyer acties bij Moskeeën houden alsook andere boycot acties in 

samenwerking met bevriende organisaties.  

Door netwerken zullen we meer personen en organisaties bij onze activiteiten betrekken.  

 

 


