Eindverslag project Seeds of Hope – 2017.06
In 2016 sloot Kerk in Actie een nieuw jaarcontract met de organisatie Seeds of Hope in het
Heilige Land, een initiatief van Tass Saada. Het ging om de activiteiten met jongeren in het
Culturele Centrum in Jericho.
De financiering ging terug op een afspraak uit 2014 tussen Kerk in Actie en St. Platform
Appèl Kerk en Israël, bemiddeld door dhr. Meindert Leerling. In eerste instantie ging het om
een bijdrage van € 8000,- voor de gemengde kleuterschool Little Hearts in Jeruzalem. Het
duurde nogal met de rapportage, maar met bemiddeling van Meindert Leerling kwam dat
redelijk terecht.
Het jongerenwerk in Jericho van Seeds of Hope sprak Kerk in Actie echter meer aan dan de
kleuterschool in Jeruzalem, waar veel ouders niet onbemiddeld zijn. Er was bovendien
€ 3000 meer binnen gekomen dan de € 8000 die was begroot, en er werd besloten om dat
samen met nog te verwachten bijdragen te besteden aan het programma van Seeds of Hope
in Jericho. Bij elkaar dus € 12.000. Dit programma werd in 2016 afgerond.
De aanvraag was helder, en de bijdrage een onderdeel van een groter geheel.
Doel was om Palestijnse jongeren in Jericho te helpen zich te ontwikkelen door extra lessen
Engels en computerlessen, en ze tegelijk te helpen met traumaverwerking en het
ontwikkelen van vaardigheden nodig om je leven op een frisse en verantwoorde wijze
gestalte te geven. Een deel van hen kon op excursie vanuit Jericho naar Jeruzalem en naar
het strand, en dat had zonder bemiddeling van Seeds of Hope zeker niet gekund. Het ging
om in totaal zo'n 260 jongeren die bijgestaan werden door een team bestaande uit in totaal
10 stafleden.
De rapportage laat zien dat het programma kon worden uitgevoerd. De financiële rapportage
is in orde, alleen was het niet mogelijk om de bijdrage door Kerk in Actie goed te traceren.
Dat betekent een probleem in de rapportage dat moeilijk op te lossen is. Seeds of Hope
werkt op een andere wijze. Haar vele Amerikaanse donors vragen niet om traceerbare
rapportage zoals wij in Europa dat verplicht zijn. Wat we kunnen nagaan is dat het geld is
overgemaakt en aangekomen, en dat de geplande activiteiten ook daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. De kinderen hebben dus voordeel gehad van de bijdrage die door bemiddeling
van Appèl Kerk en Israël bij Kerk in Actie binnenkwam. Het is alleen niet mogelijk om daar
een meer gedetailleerd beeld van te geven.
Over de formele afwikkeling loopt er nog correspondentie, maar de financiering is nu
afgesloten. In totaal kwam er tot nog toe (juni 2017) voor Seeds of Hope een bedrag van
€ 19.352,70 binnen van donateurs en kerkelijke gemeenten. Er werd een bedrag van in
totaal € 20.000 (8.000+12.000) overgemaakt aan Seeds of Hope. Er is dus geen saldo.
De teller staat nu weer op nul. Kerk in Actie wil nu graag beginnen met een ander project dat
door bemiddeling van Appèl Kerk en Israël kan worden gefinancierd. Het betreft een
scholenproject voor dialoog dat geleid wordt door het Rossing Center for Education and
Dialogue. Het centrum stond jarenlang bekend onder de naam Jerusalem Centre for Jewish
Christian Relations, een voormalige partner van Kerk en Israël. Met hen zijn er zeer goede
ervaringen wat betreft verslaglegging, zowel financieel als in verhalende vorm. Binnenkort
wordt er een nieuw contract met hen gesloten.
Op basis van de verwachte bijdrage uit de achterban van Appèl Kerk en Israël is de bijdrage
verhoogd met € 15.000 tot € 20.000 per jaar in vergelijking tot de oorspronkelijke plannen.
Het programma dat we dan steunen, laat kinderen van christelijke en joodse scholen met
elkaar in contact komen, leren van elkaar en samen activiteiten ondernemen. Het is een
belangrijk programma met oog op de toekomst van het land: zodat er altijd weer christenen
en Joden zullen zijn die elkaar wél begrijpen in Israël.
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Giften voor dit project kunnen worden overgemaakt op de rekening van Kerk in Actie NL 89
ABNA 0457 457 457, onder vermelding van "Rossing Center". Het Rossing Center is
vernoemd naar Daniel Rossing, een bekende activist voor Joods-Christelijke relaties. Het
Rossing Center wordt geleid door Rabbi Sarah Bernstein van de synagoge voor
Conservative Judaism in West Jeruzalem.
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