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1. Visie en doelen
In dit beleidsplan treft u de visie en het doel van de Nederlandse vriendenstichting van Wahat
al-Salam Neve Shalom (WaSNS NL), gevolgd door de uitdagingen die wij zien en onze ambities
voor de periode 2021-2025
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Visie
De visie van WaSNS NL bestaat uit drie onderdelen. Allereerst gelooft de stichting in het belang
van een plek waar Joden en Palestijnen vredig en gelijkwaardig samenleven, als ideaal en om uit
te dragen dat dit mogelijk is, zoals het dorp Wahat al-Salam ~ Neve Shalom (WaSNS) dat doet.
Daarnaast gelooft de stichting in het belang en de kracht van vredeseducatie: het afwerpen van
zwart-wit beelden en vijandige denkbeelden door direct contact en gesprek, leidend tot begrip
en herijking van beelden. Tot slot gelooft de stichting ook in het belang van het delen en breder
bekend maken van de filosofie en methodologie van de vredeseducatie van het dorp.

Doelen
Vanuit deze visie ondersteunen wij de doelstelling van het dorp: het bouwen aan een
samenleving waar Palestijnse en Joodse burgers met wederzijds respect en in gelijkwaardigheid,
democratisch samenleven en samen werken aan gerechtigheid, vrede en gelijkheid in het land
en de regio.1
De stichting WaSNS NL werd opgericht op 18 mei 1990 met als algemeen doel: Het bevorderen
van de realisering van de doelstelling van het dorp Wahat al-Salam/Neve Shalom (WASNS) in
Israël door materiële en immateriële ondersteuning van met name de educatieve activiteiten in
het dorp.

De volgende vijf jaar
Voor de beleidsperiode 2021-2025 willen wij blijven werken aan het oorspronkelijke doel van de
stichting maar ook twee nieuwe accenten leggen. Ten eerste wil het bestuur een grotere focus
leggen op ondersteuning van een specifieke educatieve activiteit van het dorp, namelijk de
Vredesschool. Ten tweede wil het bestuur in het nieuwe beleidsplan zich meer als ambassadeur
van het dorp opstellen in Nederland en mogelijk daarbuiten. \Het bestuur voelt zich meer dan
ooit gesterkt in de overtuiging dat WaSNS een geluid laat horen dat niet alleen in het MiddenOosten zelf maar ook daarbuiten moet worden gehoord. De filosofie van het dorp (die zich uit in
een concrete vredeseducatie methodologie) opent wegen naar een duurzaam samenleven van
mensen en volken, vooral omdat het een alternatief biedt voor steeds mislukkend vredesoverleg
op hoog politiek niveau. Positieve ervaringen met vredeseducatie in Rwanda, Bosnië en NoordIerland waar met het gedachtegoed van WaSNS is gewerkt, vormen hier een aanstekelijk bewijs
van.
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Engelstalige website.
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2. Uitdagingen
WaSNS in Israël telt als gemeenschap zo’n 70 huishoudens en zal in de komende jaren
verdubbelen tot ongeveer 150 huishoudens. Het dorp is qua wonen, recreatie en
ontmoetingsplekken de opbouwfase al lang voorbij. Er is een kleuterschool en basisschool. Deze
twee scholen genieten ondersteuning van andere vriendenstichtingen. De basisschool ontvangt
geld van de Israëlische overheid, maar maakt extra kosten door het tweetalige onderwijs. De
haalbaarheid en wenselijkheid van een middelbare school in het dorp wordt onderzocht.
Als WaSNS NL wij ons op het ondersteunen van de Vredesschool. Deze school heeft de
afgelopen jaren een vredes methodologie ontwikkeld en verfijnd. Mede door steun van WaSNS
NL zijn in de afgelopen jaar 60.000 mensen getraind als ‘change agent’. Helaas heeft dit nog
geen doorslaggevende invloed gehad op het ernstig gepolariseerde nationaal en internationale
discourse. Afnemende donaties heeft het realiseren van de doelen en activiteiten van de school
bemoeilijkt . Ook heeft de school in september 2020 tweemaal met brandstichting te maken
gehad. Het werk wordt nu voortgezet in minder gepaste voorzieningen. Om de Vredesschool te
herbouwen en het werk voor te kunnen zetten, zijn extra fondsen nodig.
Voor WaSNS NL vormen de indrukwekkende inspanningen en resultaten van de Vredesschool
maar ook de teruglopende fondsen en de brandstichting een uitdaging om het dorp te blijven
ondersteunen en meer bekendheid te geven aan het dorp in Nederland.
Hierbij ziet WaSNS NL voor zichzelf ook een aantal ‘interne’ uitdagingen. Het donateursbestand
vergrijst, krimpt en is moeilijk te bereiken via digitale communicatie. Dit betekent enerzijds dat
de donaties omlaag gaan maar ook bekendheid van de vriendenstichting en veel belangrijker:
het werk van het dorp.

3. Ambities voor 2021-2025
Aansluitend bij het algemene doel en de visie, stelt WaSNS NL zich een aantal ambities voor de
periode 2021-2025:
1. onze communicatiekanalen professionaliseren, moderniseren en uitbreiden
2. zichtbaarheid vergroten door het gedachtegoed, de resultaten en know-how van de
Vredesschool uitdragen in Nederland
3. het donateursbestand en de algemene achterban vergroten, verbreden en verjongen,
ook in contact met bestaande donateurs
4. het jaarlijkse donatie volume van WaSNS NL aan WaSNS en specifiek de Vredesschool
stabiliseren en zo mogelijk vergroten
Deze ambities worden in jaarplannen uitgewerkt.
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