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In leiding
We leven in een geglobaliseerde wereld waar alles met alles
samenhangt. 2019 was een roerig jaar. Wat landen besluiten
te doen met betrekking tot hun leefomgeving heeft gevolgen
voor mensen aan de andere kant van de aarde. Overal in de
wereld gaan individuen de barricade op om hun regeringen
te dwingen de CO2 uitstoot te verminderen om klimaatver-
andering te beteugelen. Tegelijkertijd wordt er in bepaalde
gebieden verspreid over de Arabische Wereld oorlog gevoerd
en met CO2 gesmeten. De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens vierde in 2019 haar 70e verjaardag. 
Er wordt nu gesproken over het updaten van de klassieke
mensenrechten. In de gebieden waar wij werken zouden we
graag zien dat de conventionele “Mensen Rechten” werden
toegepast. De eerste 25 artikelen van de Rechten van de
Mens worden in Gaza en op de West Bank niet toegepast,
opgelegd of gehandhaafd door de Internationale Gemeen-
schap. HOPE verhoudt zicht tot Artikel 26 - Een ieder heeft
recht op onderwijs en Artikel 27 - Een ieder heeft het recht
om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de
gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te
hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten
daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geeste-
lijke en materiële belangen, voortspruitende uit een weten-
schappelijk, letterkundig of artistiek werk dat hij heeft
voortgebracht. 

Kunst kan zich in vele hoedanigheden voordoen en komt in
alle samenlevingen voor. Het bestaat uit drie basiselemen-
ten die kunst ook meteen gevaarlijk maken. Waarheid,
ethiek en schoonheid. Zonder waarheid en ethiek geen
schoonheid. Kunst is zelfexpressie en zelfexpressie is een
vorm van leven. De waarde van het menselijk leven wordt
bepaald door hoe wij over ons leven oordelen. Zonder oor-

deel zijn wij geen individuen meer en daarmee houdt de
samenleving op te bestaan. De Chinese kunstenaar Ai Wei
Wei1) zegt het heel duidelijk: “Voor mij is mijn maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid een persoonlijke strijd”. Voor de
kunstenaars en onderwijzers in Gaza, West Bank, Jordanië,
België en Nederland geldt hetzelfde. Wij leveren een per-
soonlijke strijd. Dit is een basishouding en vraagt om moed.
Het lijkt wel of de vraag naar maatschappelijke verantwoor-
delijkheid en het zichtbaar maken wie en wat de samenle-
ving is, steeds harder op de deur bonst.

Een samenleving kan alleen overleven als hij doelen stelt en
in staat is deze overtuigend zichtbaar te maken. Dit is de
enige manier om kennis en bewustwording door te geven
aan de volgende generatie. Dit is precies waar HOPE in de
Palestijnse gebieden en de Lage Landen voor staat. Door in
dialoog te gaan met gemotiveerde kunstenaars en onderwij-
zers en er voor te zorgen dat kennis en kunde worden door-
gegeven. HOPE heeft aandacht voor wat kunst te bieden
heeft als middel om de samenleving een gezicht te geven.
Hierbij is, zoals het in een beschaving behoort, oog voor
zowel begaafde kinderen als voor kinderen met een ach-
terstand. Hoe ernstig en moeilijk van aard de aandoeningen
ook kunnen zijn in deze gebieden. Met elkaar slagen we erin
onze emoties te reguleren. We laten ons zien en we stellen
ons voor aan landen buiten de grenzen van de eigen leef-
omgeving. Onze ‘Toverberg’ is anders dan die Thomas
Mann2) voor ogen had, maar de onze mag er zeker zijn!

Wa a ro m  we  d o e n  wa t  we  d o e n
De organisatie werkt en denkt vanuit de kunsten met kun-
stenaars, docenten, vrijwilligers, publiek en andere cultuur-
gerelateerde organisaties. We werken in een explosief
gebied dat vrede en veiligheid op mondiale schaal bedreigt.
Alle universiteiten, denktanks, NGO’s, landen en zelfs de VN
zijn niet in staat met een rechtvaardige politieke en humane
oplossing te komen. Mensen die met kunst bezig zijn bedie-
nen zich van heel andere denkprocessen om tot een oplos-
sing te komen. De dichter, de theatermaker, de beeldend
kunstenaar en de musicus: allemaal zijn het ‘makers’.
Maken is iets toevoegen aan wat er nog niet is, dit geeft een
ander perspectief. Het visualiseren en ten gehore brengen is

1) Ai Wei Wei geeft een verhandeling over maatschappelijke verantwoordelijk-

heid in Nexus nummer 82, blz. 130/132.

2) Thomas Mann had als doel in zijn Bildungsroman De Toverberg 

intellectuele helderheid over het leven zelf te scheppen en over de keuzes

die wij kunnen maken.
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denken met je handen. Als kinderen de toekomst hebben
moet dit denken gestimuleerd en aangescherpt worden.
Denken met je handen werpt een ander licht op de realiteit.
Dat geeft inzicht, dat helpt!

D e  O m g ev i n g
Tja de “omgeving”, een pijnlijk onderwerp. Ook hier moeten
we concluderen dat de Rechten van de Mens ver weg zijn. In
de tijd van de joodse nederzettingen werd er veel sla, kool
en chrysanten verbouwd, vooral voor de export naar veilin-
gen in Nederland. Het wegpompen van diep water is toen
heel voortvarend ter hand genomen. Zelfs het prehistorisch
water werd opgepompt. Deze laag komt nooit terug. Het re-
sultaat van al het wegpompen is dat veel grond verzilt is en
zoet water zout water is geworden en onbruikbaar. “Water” –
de volgende wereldoorlog zal er waarschijnlijk over gaan. 97
procent van het drinkwater in Gaza is verontreinigd. Rioolwa-
terzuiveringsinstallaties vallen uit door stroomstoringen en
hierdoor komt het rioolwater direct in de zee terecht. Vissers
mogen maar tot maximaal 9 km. uit de kust vissen. Dit be-
tekent dat ze grote kans lopen om met besmette vis thuis te
komen. De zee die verkoeling moet bieden in de hete zomer
is een gevaarlijke plek geworden. Je persoonlijke zuiverings-
installatie (je nieren) hebben het hier hard te verduren en op
goede hulp kun je niet rekenen. Door gebrek aan elektrici-
teit en een te grote vraag kunnen de dialyse apparaten het
werk niet aan. Dit resulteert in bovenmatig lijden en vroegtij-
dig sterven. 
Mensen in ziekenhuizen lopen grote kans op infecties en
kunnen bijna niet meer herstellen na medische ingrepen.
Dit in combinatie met de boycot van medische spullen is dé
cocktail voor een epidemie.
In het straatbeeld zie je veel mensen die een ledemaat mis-
sen. Er is een groeiend aantal kinderen dat er verwaarloosd
uitziet. Dit geeft te denken bij een bevolking die juist zo lief-
devol omgaat met zijn jeugd. Veel families komen om in de
geldzorgen. Hier vloeien weer gevangenisstraffen uit voort.
Fruit en groenten liggen te rotten omdat de bevolking geen
geld heeft om het te kopen en producten vaak te toxisch
zijn. Toen we 28 jaar geleden begonnen, konden we echt
niet dromen dat dit volk door de internationale gemeen-
schap zo in de steek gelaten zou worden. Wordt vervolgd… 

Projecten
HOPE is er in 2019 in geslaagd haar ervaringen van bijna
drie decennia breed te delen. 
Dit jaar is in april gestart in het Zaatari Kamp op de grens
van Syrië en Jordanië. In de zomer is er gewerkt op de West
Bank en op vier locaties in Gaza. Voor het eerst is HOPE erin
geslaagd drie kampen buiten het hoofdgebouw van de Rode
Halve Maan (PRCS) in Gaza te realiseren. Er is een Break-
dance kamp, een Talented Art Camp en een Land Art kamp
op het buitenverblijf van de PRCS achter de duinen bij Khan
Younis gerealiseerd. Natuurlijk was er het grote kamp in het
gebouw van de PRCS. Het zomerkamp op de Westbank
vond als eerste plaats in juni.

In de laatste maanden van het jaar is er uit nood een nieuw
initiatief geboren, de Zaterdag Academie. 
Daarnaast was 2019 een jaar vol ontwikkeling, uitwisseling,
nieuwe contacten en het allerbelangrijkste: mooie voorstel-
lingen, exposities en indrukwekkende kunstwerken. Met de
glimlach van een kind willen we dat graag met u delen.

Vo o r t g a n g  O p e n  S t u d i o  i n  P R C S  K h a n  
Yo u n i s  
Het aantal kinderen dat de Open Studio bezoekt blijft con-
stant: tussen de 250 en 350 kinderen per dag. De focus
blijft vooral liggen op kinderen met een beperking. De leef-
omstandigheden en ook de medische zorg gaan in een con-
stante lijn naar beneden.
De Open Studio omvat diverse ruimtes. Het artistieke uit-
gangspunt is gefocust op ontwikkeling van kunst en kind.
Door de laboratoriumfunctie centraal te stellen probeert de
Open Studio gelijke tred te houden met de ontwikkelingen
van de kunsten buiten de Palestijnse Gebieden. 
Speerpunt van de Open Studio blijft het inspireren en het
uitdragen van een voorbeeldfunctie. Kinderen het gevoel
geven dat er nog zo veel meer mogelijk is dan je in eerste
instantie zou denken. Al spelend en onderzoekend je eigen
mogelijkheden verkennen en uitbouwen, juist als je een
achterstand hebt, geeft zoveel terug aan zelfvertrouwen en
plezier. Niet alleen aan het kind, maar ook aan de omgeving
en de samenleving als geheel. 
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Begeleiding Open Studio door kunstenaars

Het team van 12 docenten werkt vijf dagen per week ieder
in de eigen discipline. Ze werken met gehandicapte kinde-
ren, kinderen met een trauma en kinderen die geïnteres-
seerd zijn in de activiteiten die de PRCS te bieden heeft. Op
deze manier ontmoeten deze kinderen elkaar in een veilige
omgeving en raken vertrouwd met elkaar.

Het team van de Open Studio bestaat uit verschillende dis-
ciplines, zoals muziek, sport, spel, literatuur, beeldende
kunst, dans, theater, circus etc. De focus van HOPE ligt bij de
kunsten. Door toevoeging van twee door HOPE intensief be-
geleide lokale kunstenaars worden de projecten aan elkaar
gelinkt. Daardoor zijn de activiteiten aan elkaar gekoppeld,
zodat onze doelstelling - het creëren van zelfbewustwording
en ontwikkelen van vaardigheden door kunst - kan worden
gerealiseerd. In het laboratorium worden nieuwe ideeën ont-
wikkeld en wordt uitwisseling tussen de diverse groepen ge-
stimuleerd. 

B e e h o m e  Ac a d e m y  
Geschokt door het uitbreken van de Syrische oorlog die re-
sulteerde in een enorme stroom vluchtelingen die in kam-
pen terecht kwamen, voelde HOPE de drang om zijn kennis
te delen. Daarom heeft HOPE in 2019 een online platform
opgericht met de naam BeeHome Academy. Dit platform
zou functioneren als een online kunstacademie voor kinde-
ren in de diaspora. Het is een gids voor kinderen en leer-
krachten om kennis te maken met en zich te ontwikkelen in
de kunsten.

Zaatari 

Op uitnodiging en onder de vleugels van Unicef hebben we
de kans gekregen om dit platform voor het eerst uit te pro-
beren in het Zataari kamp. Het Zaatari kamp is het grootste
Syrische vluchtelingenkamp in Jordanië en telde tijdens ons
bezoek 200.000 inwoners. Er waren 72 moskeeën en één
filmtheater voor kinderen, maar dat werkte (nog) niet.
In april heeft een speciaal voor het Zaatari kamp samenge-
steld team met de kunstenaars Rosh Abdel Fatah, Paul
Bruijninckx, Suzanne Groothuis, Ingrid Rollema en penning-
meester Wim Rollema daar een werkweek georganiseerd. 
Oorspronkelijk zouden we met plaatselijke kunstenaars wer-

ken en zo proberen kennisoverdracht en continuïteit te 
stimuleren. Het bleek dat de kunstenaars het kamp verlaten
hadden, maar dat wij wel heel goed konden werken met de
lokale docenten. Er is begonnen met het analyseren van
Roodkapje. Dit sprookje werd geclaimd als één van de beste
Arabische sprookjes! Met de analyse van Roodkapje in het
achterhoofd is er gewerkt met film, schaduwtheater, kijkdo-
zen, tekenen en voordrachten. 
Het lokale werk met de docenten bleek zeer succesvol,
maar helaas kwamen we er achter dat de internetverbin-
ding uit veiligheidsoverwegingen beperkt was. Het delen van
films en informatie kon alleen in de container van Unicef.
Voor ons goed om te weten want dat betekende dat wij ons
BeeHome platform heel anders moeten opzetten. Op dit
moment is designbureau Buurmen druk bezig om 
BeeHome te hervormen naar een lichtgewicht versie, die
wel geschikt zal zijn voor gebruik bij zwak internet. 

Conclusie

Het bezoek was belangrijk voor de verdere ontwikkeling van
de BeeHome Academy.
Participanten aan de workshops waren blij met onze in-
breng en erg enthousiast en wij waren dat ook van onze
kant. De volwassenen waren actief en vrolijk en ontplooiden
initiatieven. Deze Syrische mensen waren erg hoopvol en
geloofden dat zij binnen afzienbare tijd naar huis konden te-
rugkeren. Het verschil met de situatie in Gaza was bijzonder
groot. Het was enorm confronterend te moeten constateren
hoe diep 70 jaar bezetting de Palestijnse gemeenschappen
heeft geraakt. Er is uitgebreid rapport over het werkbezoek
aan Zaatari hier beschikbaar www.bit.ly/2spjN4n

Z o m e r k a m p e n
Het doel van de zomerkampen is de kinderen een gevoel te
geven van vakantie, vrijheid en verbondenheid en ze spelen-
derwijs in aanraking te brengen met kunst en de eigen cul-
tuur, die door een aantal factoren zeer onder druk staat.
Het mentale gereedschap van de zomerkampen is de ver-
beelding, die vorm krijgt door het gebruik van zowel traditio-
nele technieken als hergebruik en digitale werkvormen. Er
worden spelletjes ontworpen, er wordt gewerkt aan o.a. het
ontwikkelen van vaardigheden voor Debka dans, break-
dance, free running, graffiti, schaduwspel, poppentheater,
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schilderen, tekenen, beeldhouwen en film. Er is altijd een
dag aan het strand voor landart en altijd een dag in de
speeltuin met een ijsje. Er zijn vier kampen gerealiseerd in
Gaza en één op de West Bank gestart in juni. 

Land Art project Intimate Terrains

HOPE, vertegenwoordigd door Suzanne Groothuis, was uit-
genodigd door het Palestijns Museum voor Hedendaagse
Kunst in Birzeit bij Ramallah om een Zomerkamp te realise-
ren binnen het concept Intimate Terrains: Representations of
a Disappearing Landscape. De expositie wordt als volgt om-
schreven: “Intimate Terrains” explores the changing repre-
sentation of landscape by Palestinian artists, and their
relationship to place and location through the themes of
erasure, fragmentation, distance and belonging.

Het project

In Palestina is de relatie van kinderen tot het land waar ze
wonen erg gefragmenteerd. Ze horen over de zee, de grote
verscheidenheid aan landschappen en geografische diversi-
teit, terwijl ze in feite steeds dezelfde beperkte ruimte erva-
ren. Deze workshop bood kinderen de mogelijkheid om na
te denken over hun relatie tot hun eigen land maar ook om
op een nieuwe manier naar het landschap en hun eigen di-
recte omgeving te kijken.

West Bank en Gaza

De workshop vond plaats in twee fasen op twee verschil-
lende plaatsen. De eerste in Birzeit (West Bank) en de
tweede in Khan Younis. De kinderen op deze twee plekken
hebben beiden een sterke band met het land maar leven in
verschillende omstandigheden (heuvels in de West Bank,
zee met duinen in de Gazastrook). Dreiging en beleving is
anders. De psyche wordt anders aangesproken.

Doel

Crossovers en Awareness. De workshops zijn bedoeld om
bruggen te slaan tussen de kinderen en de plaatsen waar ze
wonen. Door hetzelfde project op beide locaties uit te voe-
ren, willen de initiatiefnemers niet alleen de verschillen
maar ook de overeenkomsten duidelijk maken, zowel in per-
soonlijke beleving als naar elkaar toe.

Verantwoordelijke kunstenaars

In Birzeit vond dit zomerkampproject plaats in de tuin van
het museum en werd het geleid door de beeldende kunste-
naars Manal Mahamid en Suzanne Groothuis samen met de
dichter Badr Othman.
In Gaza vond het project plaats op een open stuk land van
de Rode Halve Maan (PRCS) gelegen tussen de zee en Khan
Younis. Daar werd het project begeleid door beeldend kun-
stenaar en danser Mumen Khalifa en dichter Maher Da-
wood.

Conclusie

De resultaten van de workshops waren zeer ontroerend. De
kinderen bleken bijzonder getalenteerd. De samensmelting
van poëzie, beeldende kunst en natuur werkte zeer inspire-
rend. Het genereerde veel nieuwe ideeën en zette aan tot
vrijheid van denken. In de eindgesprekken bleek dat de kin-
deren de uitgangspunten van deze workshop heel goed
hadden begrepen.
Met veel vreugde en humor wisten ze de nieuwe manier van
kijken naar hun omgeving ook echt te waarderen. Een
meisje vertelde dat de nieuwe plek haar aanvankelijk erg
bang maakte. Maar door de ruimte te verkennen en er iets
leuks in te creëren, voelde ze zich daar nu wel op haar
gemak.
In Gaza werd het project afgesloten met een presentatie in
het PRCS-gebouw in Khan Younis. Opgenomen beelden van
beide werkperiodes werden samengevoegd in één film. Hier-
voor zijn Mahmoud Alhaj (filmmaker en digitaal kunstenaar)
en Suzanne verantwoordelijk. Deze film werd getoond bij de
officiële afsluiting van de tentoonstelling Intimate Terrains. 

MYUZ, breakdance

Het tweede zomerkamp dat is gefinancierd is het Break-
dance zomerkamp van Myuz in Gazastad. Myuz werkt met
vier coaches/sportleraren, vaak op een beschutte plek bij
het strand met ruim 30 kinderen en een enorm publiek.
Meisjes maken uitdrukkelijk deel uit van de groep!

Doel

Aanleren van discipline, gezonde leefstijl, vormen van be-
leefdheid, attitude en zichtbaar worden voor de buitenwe-
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reld. Dit alles via het actief leren van de basisprincipes van
breakdance. HOPE team: “Wij kwamen om kwart voor 8 op
het strand aan en iedereen was al paraat. Het viel ons op
hoe toegewijd, betrokken en gedisciplineerd iedereen was.
Wij hebben gezien dat de kinderen na drie weken al een
hele goede dance-battle konden uitvoeren en dat hier ook
veel plezier en trots uit voortkwam. Dat het verschillende
leeftijdsgroepen zijn, maakt het extra leuk. Een paar keer
per week gaven de kinderen demonstraties op publieke
plekken zoals het strand of een plein. Hier kwamen vele
honderden kinderen, ouders en jongeren op af.”

Reporting

Myuz rapporteerde dagelijks met films via Facebook de vor-
deringen van zijn groep.

Verlenging

Myuz gaf aan dat hij dit kamp graag twee weken wilde ver-
lengen. Na overleg met de penningmeester en het direct
sturen van een nieuwe begroting hebben wij zijn verzoek in-
gewilligd. In de link hieronder vindt u de resultaten van de
workshop. Myuz heeft ook enkele ‘how to breakdance’ film-
pjes gemaakt voor onze website
www.BeeHomeAcademy.com. Link www.bit.ly/2ztxJtW
De groep van Myuz heeft een belangrijke voorbeeldfunctie
voor de jeugd en wordt intensief gevolgd zowel life als via in-
ternet. Wij zullen Myuz in contact brengen met bekende Ne-
derlandse breakdance groepen die internationaal opereren.

Alhawajri Talented Art Camp

Het derde zomerkamp dat werd gefinancierd was dat van
beeldend kunstenaar Mohammed Alhawajri. Mohammed
had voorgesteld een zomerkamp te maken voor getalen-
teerde jongeren. Tijdens de uitvoering heeft hij zijn ideeën
moeten bijstellen. Het was extreem warm in Gaza en zijn 
locaties waren aardig koel. Ouders, vrienden en familie 
kwamen mee met de kinderen dus dit kamp werd aange-
past, en terecht.

Doel

Het delen van aan kunst gerelateerde kennis en kunde in
een wereld waarin geen kunstopleidingen bestaan.

Project

Mohammed heeft locaties gehuurd op drie verschillende
plekken in verschillende kampen buiten Gazastad. Zijn con-
cept was, behalve lessen in kunst, ook bewustwording kwe-
ken voor de omgeving en laten zien waar materialen
vandaan komen.
Zo werd er een bus gehuurd en ging hij met kinderen en
medewerkers naar een plaats waar klei gewonnen werd en
naar een pottenbakkerij waar de klei verwerkt werd. De vol-
gende dag werd pas overgegaan tot zelf maken.
Zo werd het zomerkamp een waar feest. Kunstzinnige ingre-
pen en educatie werden afgewisseld met reisjes, ijsjes en
veel plezier. De locaties waren zorgvuldig gekozen zodat kin-
deren werden bereikt in kansarme omgevingen. Er was ge-
zorgd dat de plekken beschutting en verkoeling boden.
Zeker niet onbelangrijk bij temperaturen ruim boven de 40
graden.
De derde week werd een week voor getalenteerde kinderen.
Bij alle drie de kampen werden momenten ingelast waar er
onder grote publieke belangstelling verschillende spelen
werden beoefend. In de link vindt u de realisatie van de drie
kampen op de drie verschillende locaties.
www.bit.ly/2Hxa0xh, www.facebook.com/artofgaza/ 

PRCS Games and handicap

De zomerkampen van de PRCS vonden plaats binnen de
muren van het gebouw met uitzondering van het Land Art
project. De PRCS had er voor gekozen om geen nieuwe acti-
viteiten te ontwikkelen, maar bestaande te verbeteren. Zo
zijn oude spelletjes aangepast en hedendaags gemaakt. In
de bibliotheek werden boekjes gemaakt en gedichten uitge-
werkt. Er is een speciale vloer neergelegd, zodat tijdens
wilde spelletjes de kinderen zich niet bezeren. De sfeer was
vrolijk en positief. De lokalen, de Open Studio, de biblio-
theek, de spelotheek en het Debka-lokaal waren met 80%
meer kinderen goed gevuld. Een mooie ontwikkeling is dat
de docenten allemaal zijn begonnen hun activiteiten te fil-
men. Deze films worden op de gezamenlijke Facebook pa-
gina geplaatst zodat iedereen kan zien waar zijn collega
mee bezig is. De leer- en inspiratiefunctie van de besloten
Facebook groep begint te werken. De filmpjes zijn van goede
kwaliteit en inspirerend. www.bit.ly/32fi7GR 
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Doel 

De PRCS had zich met name geconcentreerd op gehandi-
capte kinderen en de normalisering tussen kinderen zonder
beperking. Hierin heeft de PRCS met het kernteam en on-
dersteuning van enorme hoeveelheden vrijwilligers echt
grote kennis, kunde en toewijding ontwikkeld!

Zomerkampen samenvattend

HOPE heeft vier zomerkampen gefinancierd in Gaza en
heeft binnen het vastgestelde budget geopereerd. De zomer
van 2019 kende extreem hoge temperaturen wat het werken
voor iedereen beslist zwaarder maakte, maar het was
daarom des te belangrijker dat er iets gebeurde.
Frank Roni van het Nederlandse Rode Kruis was tijdens ons
bezoek in Gaza onder de vleugels van de PRCS bezig met
het realiseren van vijf extra kampen verspreid over Gaza. Het
Nederlandse Rode Kruis zet de gelden van 3FM in om de
werkmethoden van de Open Studio in Khan Younis te 
verspreiden en te implementeren op meerde plekken in de
Gazastrook. Het team van de Open Studio heeft voor dit pro-
ject een groep van 25 vrijwilligers getraind en laten zien wat
mogelijk is op het gebied van kennisoverdracht en coaching.

Z a t e rd a g  Ac a d e m i e
Nadat de zomer voorbij was liepen de spanningen weer op
in Gaza als gevolg van een aantal bombardementen. HOPE
heeft toen besloten op de vraag van haar kunstenaars de
Zaterdag Academie op te richten. Palestina heeft ook een
weekend van twee dagen. Het blijft belangrijk dat kinderen
met een gevoeligheid voor de kunsten die onder spanning
staan toch ergens terecht kunnen. Een pijlsnelle crowdfund
actie bracht ruim 14.000 euro op. Genoeg om te starten en
de continuïteit voor twee jaar te garanderen. Voor HOPE ook
een hart onder de riem dat we zo’n support hebben en
zulke goede vrienden.

Dit initiatief bleek meteen broodnodig te zijn. De bombarde-
menten van november troffen de mensen in Gaza diep. De
kinderen van de Zaterdag Academie vonden hier een plek
die veiligheid en tegenwicht bood bij de nieuw opgelopen
trauma’s. Het direct kunnen delen en verwerken van hun
angsten en ervaringen is van zeer groot belang. 

Overige init iat ieven
Een belangrijk aspect van het realiseren van meer kampen
in de toekomst is het betrekken van meer vrijwilligers en
meer creatieve en artistieke specialisten. Ingrid Rollema en
Suzanne Groothuis hebben tijdens hun bezoek deze zomer
dan ook de contacten met diverse culturele instellingen
aangehaald.

Zo zijn Ingrid en Suzanne op bezoek geweest bij Shababek
for Contemporary Art www.shababek.guccpal.org/index.php
waar Ingrid een workshop en een lezing heeft gegeven aan
studenten beeldhouwen.

Er is een bezoek gebracht aan het Tamer Instituut www.ta-
merinst.org/en Dit is een organisatie die boeken uitgeeft
voor kinderen en jongvolwassenen. Zij geven opdrachten
aan jonge schrijvers en illustratoren en maken een krant.

Er is ook een bezoek gebracht aan het Edward Saïd Insti-
tuut, Nationaal Conservatorium,
www.ncm.birzeit.edu/en/gaza Contacten met vele kunste-
naars zijn aangehaald.
Er was helaas te weinig tijd om Theater Day www.theatre-
day.org/whats-on/ en Sirb Theatre of Eltiqa gallery 
www.eltiqa.com te bezoeken.

Bezoeken Open Studio

Suzanne heeft naast het zomerbezoek ook twee andere be-
zoeken gebracht aan de Open Studio in Gaza. In januari
2019 heeft ze met het team gewerkt aan het maken van
films. Tijdens de eerste dagen van het bezoek werden er les-
sen gegeven in filmen en editen (alles met de smartphone).
Tijdens de laatste week heeft het team samen met de kin-
deren twee films gemaakt. Sindsdien is zowel de kwantiteit
als de kwaliteit van de films die wij ontvangen uit Gaza
zichtbaar verbeterd. 

In november 2019 werd het bezoek vanwege bombarde-
menten ingekort. Het project dat toch uitgevoerd kon wor-
den was het maken van een Origami stop-motion film met
een groep dove kinderen. Voor deze kinderen, die hun han-
den vooral gebruiken voor gebarentaal, bracht deze tech-
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niek hen een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Tegelijker-
tijd was er, zo kort na de bombardementen, veel behoefte
aan het afleiden van negatieve gedachten. Het vouwen van
Origami bleek daar de perfecte vorm voor. Onze grote dank
aan de vrouwen uit de delegatie van Akio Komatsu voor het
schenken van een prachtige collectie aan origamiblaadjes. 

Winterkamp

Myuz, de Breakdancegroep uit Gaza, ontfermde zich in de
winter van 2019 over een groep kinderen bij hen in de buurt
en organiseerde een winter-breakdance-kamp. Deze eenma-
lige actie van 700 euro werd bij elkaar gedanst door de Bre-
akers van PIP uit Den Haag.

Ballet de Marseille

De dansvoorstelling “Phoenix”, gemaakt in samenwerking
met het National Ballet de Marseille en de twee kunstenaars
in Gaza, is gedurende 2019 gespeeld in Frankrijk, België en
Duitsland en draagt zo bij aan het geven van een gezicht
aan de mensen uit dit gebied. De vooruitzichten zijn dat
deze tour zich in 2020 nog zal voortzetten.

Fotografie

Mohammed Shurrab, die ooit is begonnen als kind in de
Open Studio en zich nu heeft ontwikkeld tot fotograaf, heeft
een beeldverslag gemaakt van kind en dier zoals u in dit
verslag ziet.

Destroyed House

In Nederland is Museum De Lakenhal heropend door Ko-
ning Willem-Alexander. Centraal hing het werk van Marjan
Teeuwen ‘Destroyed House Gaza’. Dit werk is met behulp
van Jehad, een vrouwelijke constructeur, handwerklieden en
een fotograaf gerealiseerd en ruimhartig gesteund door het
Mondriaan Fonds. Een uitstekende manier om de dialoog
aan te gaan over een leven ver verwijderd van de alom ge-
prezen Rechten van de Mens.

Spaceship Gaza 

Kunstenaar Rob Voerman is, gesteund door het Mondriaan
Fonds, een behoorlijk intensief project gestart. Het project
behelst een buitenruimte / beeld met de titel Spaceship

Gaza waar kinderen in voorgelezen kunnen worden. Het
beeld zal binnenin een natuurlijk sprookjeslicht hebben en
is een bijzondere schuilplaats. Jehad Ahmad van de PRCS
gaat dit project voor Rob coördineren. In 2019 heeft Rob
drie korte bezoeken gebracht aan Gaza en is begonnen om
met Jehad de voorbereidingen te treffen voor zijn kunstwerk. 

De vorige kunstprojecten waarin is samengewerkt met Mar-
jan Teeuwen en Ballet de Marseille hebben de problematiek
van Gaza op indringende wijze voor het voetlicht gebracht.
Wij hopen dat Rob in hun voetsporen treedt. 

Expositie Open Studio

De Open Studio heeft het jaar afgesloten met een prachtige
expositie van de werken van de kinderen. Het effect van de
laboratoriumfunctie op de Open Studio was duidelijk zicht-
baar in de kwaliteit en verscheidenheid van de werkjes.
Deze vernieuwing maakte de belangstelling van de lokale
gemeenschap voor deze tentoonstelling extra groot. Er
wordt gekeken naar mogelijkheden om de expositie op de
West Bank te tonen. 

Toekomstplannen voor 2020
O p e n  S t u d i o
Hope gaat door met het stimuleren van de Open Studio
zoals vastgelegd in de MOU met de PRCS.

Z o m e r k a m p e n
PRCS Zomerkampen

Het jaarlijkse zomerkamp van de Open Studio in het ge-
bouw van de PRCS’ heeft als onderwerp ‘Cultureel Erfgoed’.
Hier doen alle units aan mee en er zullen veel vrijwilligers
worden ingezet.

Breakdance-kamp Myuz

Breakdance kamp van Myuz met oog voor discipline, leefstijl
en attitude.

Theaterkamp

Theaterkamp door dichter theatermaker Maher Dawood.
Hier komen alle facetten van het opzetten van een theater-
productie aan bod zoals script, decors, drama en PR.
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Toekomstige generaties

Kamp voor getalenteerde tieners door Shababek (met Eltiqa
één van de weinige plekken ter bevordering van moderne
kunst in Gaza).

Land Art

Land Art kamp in samenwerking met het Palestijns Mu-
seum. Het Museum was zo enthousiast over het succes in
2019 dat het heeft gevraagd om het project uit te breiden. In
2020 zal het project daarom niet op twee maar op vier lo-
caties plaatsvinden, éen op de West Bank, één in een nog
onbekende Palestijnse kustplaats en één in een Palestijns
vluchtelingen- kamp in Libanon en natuurlijk één in Khan
Younis is Gaza.
Het resultaat van deze workshop zal verwerkt worden in een
installatie die onderdeel zal zijn van de nieuwe expositie in
het Museum. 

Z a t e rd a g  Ac a d e m y
HOPE wil haar bijdrage aan de ontwikkeling van de Zaterdag
Academy verder continueren. 

B e e H o m e Ac a d e m y. c o m
De nieuwe versie van de BeeHome Academy zal online gaan
en gaat hiermee de tweede testfase in. Er zal worden geke-
ken naar verschillende manieren om het platform in te zet-
ten en te verspreiden. 

D i v e rs e n
HOPE wil haar contacten verstevigen met het Tamer Insti-
tuut en hoopt in 2020 een eerste samenwerking met hen
aan te gaan.

Kunstenaar Rob Voerman zal in maart 2020 starten met de
bouw van zijn kunstwerk en hoopt dit eind april af te ronden.

Natuurlijk zullen Ingrid Rollema en Suzanne Groothuis wan-
neer mogelijk Gaza blijven bezoeken voor verdere uitwisse-
ling en het samen ontwikkelen met kunstenaars en
organisatie om met hen nieuwe projecten te ontwikkelen en
technieken uit te proberen. Steeds zullen zij de producten
van Disarming Design, die in de Open Studio vervaardigd

worden door gehandicapte vrouwen en mannen, meene-
men naar Europa.

Dank
Graag willen wij het docententeam en alle andere betrokken
mensen die werken binnen de Open Studio bedanken voor
hun inzet en toewijding. Graag bedanken wij dr. Jean voor
haar ongoing concern evenals Jehad Ahmed en Hassan
Nassar, de dames in het naaiatelier, de heren van het sou-
terrain en de bediening van het restaurant. 

Frank Roni en Frederike de Graaf van het Nederlandse Rode
Kruis, Randa Freij van de Nederlandse Vertegenwoordiging in
Ramallah en alle medewerkers in Ramallah en Gazastad
van de PRCS waar we mee te maken hebben. Zonder de
steun van dit ‘Legioen van Eer’ was ons werk onmogelijk.
Heel veel dank!

Ook bedanken wij iedereen die heeft bijgedragen door zijn
of haar foto’s te delen voor dit verslag.

Als laatste, dit verslag was er nooit gekomen zonder 
medewerking van de vertalers Amal Nasr en Marie Louise
Schoondergang in samenwerking met de correctoren 
Marianne Kleijwegt en Hussein Tahhan.

F i n a n c i ë l e  o n d e rs t e u n i n g
Ria Haan Stichting
Akio Komatsu
Groenendijk Clemens Fonds
Dieter en Agnes Ludwig
Weeshuis der Doopsgezinden 
PIP Den Haag

En al die vrienden die via Crowdfunding ons zo hebben 
gesteund, dank!
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Ingrid Rollema, The Netherlands 
Suzanne Groothuis, The Netherlands/Belgium
Mumen Khalifa, Gaza
Mahmoud Alhaj, Gaza
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Dieter en Agnes Ludwig
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Friends, World Wide

Financial details
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For Dutch citizens HOPE has ANBI status.

Bank details

HOPE 
Sir Winston Churchilllaan 289 F 45
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Rabobank Rijswijk
IBAN NL37RABO0359831559
BIC RABONL2U
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www.hope-foundation.nl
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www.youtube.com/watch?v=WA3G-gsR8b4 



19

H
O
PE

F
o

u
n

d
a

ti
o

n

A n n u a l  re p o r t  2 019   

H O P E

T h i n k i n g  w i t h  yo u r  h a n d s



Written by:     Ingrid Rollema
Supported by: Jean Calder, Suzanne Groothuis, 
                    Wim Rollema, Karin van der Heijden,
                    Marianne Kleijwegt, Hussein Tahan,
                    Mahmoud Alhaj
Translations:   Art of Translation and Amal Nasr

Holland Office For Personal Encouragement 
Sir W. Churchilllaan 289 F45
NL-2288 DB  Rijswijk
The Netherlands

t  +31 70 41 51 700
e  wim.rollema@rollema.nl 
w  www.hope-foundation.nl
                    
Photography:  Suzanne Groothuis
                    Mohammed Shurrab
                    Mohammed Mansour
                    Open Studio art team
                    Hareth Yousef
                    Rosh Abdelfatah
                    Paul Bruijninckx
                    Ingrid Rollema
                    Ragab Al Reefi
                    Mohammed Zaanoun
                    Majdi Fathi
                    Philadelphia
                    Alaa Matar
Design:          Cees van Rutten Grafische vormgeving

Introduction                                                                  21
     Why we are doing what we are doing                        21
     The Environment                                                     23
Projects                                                                       23
     Progress in the Open Studio in PRCS Khan Yunis        23
          Coaching by artists at the Open Studio                 25
     BeeHome Academy                                                 25
          Zaatari                                                              25
     Summer camps                                                      25
          Land Art project Intimate Terrains                        27
          MYUZ, breakdance                                              27
          Alhawajri Talented Art Camp                                29
          PRCS games and disability                                  29
          Summer camp summary                                    31
     Saturday Academy                                                   31
     Other initiatives                                                       31
          Visits to the Open Studio                                     31
          Winter camp                                                      33
          Ballet National de Marseille                                33
          Photography                                                      33
          Destroyed House Gaza                                       33
          Spaceship Gaza                                                 33
          Open Studio exhibition                                       33
Future plans for 2020                                                    33
     Open Studio                                                            33
     Summer camps                                                      33
          PRCS Summer Camps                                        33
          Myuz breakdance camp                                      35
          Theatre camp                                                    35
          Future generations                                              35
          Land Art                                                            35
     Saturday Academy                                                   35
     BeeHomeAcademy.com                                           35
     Miscellaneous                                                         35
Thanks                                                                         35
     Financial support                                                    35
Board                                                                           18

www.hope-foundation.nl/

20



Introduction
We are living in a globalised world in which all things are
connected. 2019 was a turbulent year. What countries 
decide to do with regard to the environment affects people
on the other side of the globe. All around the world, 
individuals are taking to the barricades to force their 
governments to reduce CO2 emissions and stop climate
change. In the meantime, in some areas across the Arab
world there is active warfare and CO2 emissions are going
through the roof. In 2019, the Universal Declaration of
Human Rights celebrated its 70th birthday. There is now talk
of updating the traditional human rights. We would like to
see the implication of the conventional ‘Human Rights’ in
the areas where we work. In Gaza and on the West Bank, the
first 25 articles of the Universal Declaration of Human Rights
are not implemented, imposed or enforced by the 
international community. HOPE focuses on Article 26

(Everyone has the right to education) and Article 27

(Everyone has the right to freely participate in the cultural
life of the community, to enjoy the arts and to share in
scientific advancement and its benefits.
Everyone has the right to the protection of the moral and
material interests resulting from any scientific, literary or 
artistic production of which he is the author). 

Art can take on many shapes and forms and is a part of all
societies. It consists of three basic elements that also make
art a dangerous pursuit: truth, ethics and beauty. There can
be no beauty without truth or ethics. Art is self-expression
and self-expression is a way of living. The value of human
life is determined by the way in which we are able to take
control over our own lives. Without this control, we are no
longer individuals, and our society will cease to exist. The
Chinese artist Ai Wei Wei1) is very clear about this: “To me,
my responsibility towards society is a personal struggle.” The

same goes for the artists and teachers in Gaza, the West
Bank, Jordan, Belgium and the Netherlands. We are all 
involved in a personal struggle. This is a basic attitude that
requires courage. It seems as if the call for responsibility 
towards society, and for showing who and what society 
actually is, is getting louder and louder.

A society can only survive when it sets goals and can make
these clearly visible. Only in this way are we able to pass on
our knowledge and awareness to the next generation. And
this is exactly what HOPE stands for in both the Palestinian
territories and the Low Countries: by entering into 
discussions with motivated artists and teachers, and making
sure that knowledge and skills are passed on. HOPE pays 
attention to what art has to offer as a means to reveal the
true face of a society. And, as is fitting in a civilised society,
includes attention for both gifted and disadvantaged or 
disabled children. No matter how severe or difficult the 
nature of the afflictions may be in these areas. Together we
will succeed in controlling our emotions. We are showing
and introducing ourselves to countries beyond the 
boundaries of our own environment. Our ‘Magic Mountain’
may be different from the one Thomas Mann2) was thinking
of, but is equally relevant!

W h y  we  a re  d o i n g  w h a t  we  a re  d o i n g  
The organisation works and thinks from the perspective of
the arts, together with artists, teachers, volunteers, 
audiences and other organisations related to the arts. We
are working in an explosive area where peace and security
are threatened on a global scale. No university, think-tank,
NGO, country or even the UN has been able to come up
with a fair and just political and humane solution. People
who are working in the arts often use very different thought
processes to find solutions. The poet, the theatre maker, the
visual artist and the musician: all of them are ‘makers’. 
Making is adding something that didn’t exist before and this
leads to a different perspective. Visualising and expressing is
thinking with your hands. If we want children to have a 
future, we need to encourage and improve this kind of thin-
king. Thinking with your hands enables you to see society in
a different light. That provides insight, that is helpful!

1) Ai Wei Wei discussing responsibility towards society in Nexus,

issue 82, pp. 130/132.

2) In his ‘Bildungsroman’ The Magic Mountain, it was Thomas

Mann’s intention to provide intellectual clarity about life itself and

the choices we are able to make.
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T h e  E n v i ro n m e n t
Well… the ‘environment’… a painful subject. On this subject
we also have to conclude that Human Rights are not even in
sight. During the time of the Jewish settlements, they 
cultivated a lot of lettuce, cabbage and chrysanthemum,
especially for exporting to Dutch flower and vegetable 
auctions. The pumping away of deep groundwater was 
implemented extremely effectively at that time. Even the
prehistoric water deposits were pumped dry. That layer will
never return. The result of pumping away all these water 
deposits is that the soil has become saline and freshwater
has become salty and can no longer be used. ‘Water’ – it
will probably cause the next world war. 97 percent of the
drinking water in Gaza is polluted. Sewage treatment plants
often stop working because of power failures, which cause
the water to directly flow into the ocean. Fisherman are only
allowed to fish a maximum of 9 kilometres from the coast.

This means that they are running a considerable risk of 
coming home with infected fish. The ocean that is supposed
to offer opportunities for cooling down during the hot 
summer, has become a dangerous place. Our personal 
purification plants (our kidneys) are having a hard time
dealing with the pollution, and there are no experts to help.
Because of the lack of electricity and the excessive demand,
the few dialysis machines that are available are unable to
cope. This results in extreme suffering and early death. 
People in hospitals run a great chance of getting infections
and are virtually unable to recover after surgery. This 
combined with the boycott on medical supplies is a recipe
for an epidemic.

Everywhere in the streets you will see people with missing
limbs. And there is a growing number of children looking
neglected. This is food for thought, as these people usually
raise their children so lovingly. Many families are swamped
with financial worries. And these may also lead to prison
sentences. Fruit and vegetables are rotting away because
the population cannot afford to buy them. When we first
started this project 28 years ago, we could never have 
imagined that these people would be deserted by the 
international community in this way. To be continued… 

Projects 
In 2019, HOPE succeeded in widely sharing the experience
and expertise it acquired over the course of almost three
decades. In April of this year, we started working in Zaatari
Camp on the border between Syria and Jordan. During the
summer we worked on the West Bank and in four locations
in Gaza. For the first time ever, HOPE succeeded in realising
four camps outside of the main building of the Palestinian
Red Crescent Society (PRCS) in Gaza: A Breakdance camp
and a Talented Art camp in two Land Art camps, one of
which on the West Bank and the other in Gaza 

Over the last months of the year, a new initiative was born
out of necessity: the Saturday Academy. 
2019 was also a year full of developments, exchanges, new
contacts and, most importantly, wonderful shows, 
exhibitions and impressive artworks. While wearing a child’s
smile on our faces, we would very much like to share all this
with you.

P ro g re s s  i n  t h e  O p e n  S t u d i o  i n  P R C S  
K h a n  Yu n i s  
The number of children visiting the Open Studio has 
remained constant at somewhere between 250 and 350 a
day. The main focus is still on special needs children. Living
conditions, as well as medical care are in a constant 
downward spiral.
The Open Studio consists of various spaces. From an artistic
perspective, we are dedicated to developing both art and
child. By giving priority to the laboratory function, the Open
Studio aims to keep abreast of the developments in the arts
outside of the Palestinian territories. 
Setting a good example, and providing a source of 
inspiration remains at the heart of the Open Studio, instilling
a feeling in the children that there is so much more than
they would initially have suspected. Exploring your own 
possibilities while playing and researching, especially when
you are already disadvantaged, can result in an incredible
amount of self-confidence and joy, not just for the child, but
also for its environment and even for society as a whole. 
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Coaching by artists at the Open Studio

Each in their own discipline, the 12 teachers in our team
are working five days a week. They are working with disabled
children, traumatised children and children who are 
interested in the activities on offer at the PRCS. In this way,
these children can meet and get to know each other in a
safe environment.

The Open Studio team is skilled in a variety of different 
disciplines such as music, sports, games, literature, visual
arts, dance, theatre and circus. HOPE’s focus is on the arts.
As a result of adding two local artists to the team, who were
intensively coached by HOPE, the projects can now be 
linked to each other. This connection enables us to realise
our objectives: creating self-awareness and developing skills
by means of the arts. New ideas are developed in the lab
and exchanges between the different groups are 
encouraged. 

B e e H o m e  Ac a d e m y  
Shocked by the outbreak of the Syrian war, resulting in an
enormous stream of refugees to the camps, HOPE felt an
urge to share its knowledge. This is why HOPE founded an
online platform named BeeHome Academy in 2019. The aim
of this platform was to function as an online art academy
for children in the Diaspora. It works as a guide for children
and teachers to become acquainted with the arts and 
develop their artistic skills.

Zaatari 

Under the auspices of Unicef, we were invited to do a first
try-out of this platform at Zataari camp. Zaatari camp is the
largest Syrian refugee camp in Jordan, with 200,000 
inhabitants during our visit. There were 72 mosques, but just
one movie theatre for children, although that wasn’t in 
operation (yet).

In April, a working week was organised by a team that was
especially assembled for Zaatari camp and consisted of the
artists Rosh Abdel Fatah, Paul Bruijninckx, Suzanne
Groothuis, Ingrid Rollema, and treasurer Wim Rollema. We
had originally planned to work with local artists to try and

encourage the transfer of knowledge and secure continuity.
But as it turned out, these artists had already left the camp.
Fortunately, we were able to collaborate very well with the
local teachers. We started to analyse Little Red Riding Hood.
The children claimed the story as one of the best Arab fairy
tales! With the analysis of Little Red Riding Hood in the back
of our minds, we worked on film, shadow theatre, show
boxes, drawings and recitals. 
Our local work with the teachers turned out to be extremely
successful but unfortunately we also found out that, for 
security reasons, there was limited internet access. Sharing
films and information was only possible from the Unicef 
office container. For us, this was good to know as it meant
that we had to come up with alternative ways for setting up
the BeeHome platform. At this very moment, the design
agency Buurmen is busy transforming BeeHome into a
light-weight version that can also be used with a weak 
internet signal. 

Conclusion

Our visit was an important step towards the further 
development of the BeeHome Academy.
The participants of the workshop were pleased with our
input and very enthusiastic, just like us. The grown-ups were
active and cheerful and busy developing initiatives. These
Syrian people were very hopeful and had every faith that
they would be able to return home in the near future; a
great contrast with the Gaza situation. It was enormously
confrontational that we had to establish that the 70-year 
occupation has deeply scarred the Palestinian communities.
An extensive report about the work visit to Zaatari is 
available here www.bit.ly/2spjN4n

S u m m e r  c a m p s
The aim of the summer camps is to give the children a
sense of being on vacation, of freedom and connection. In a
fun atmosphere they are acquainted with the arts and their
own culture, which is threatened by a number of different
factors.
The most important, mental tool needed for the summer
camps is the imagination, and it is shaped by using both
traditional techniques and recycled digital working methods.
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Among other things, the children are working on designing
games, learning Dabke dancing, breakdancing, free running,
graffiti, shadow theatre, puppet theatre, painting, drawing,
sculpture and film. There is always a day at the beach for
Land Art and always a day at the playground for playing and
eating ice creams. Four camps were realised in Gaza and
one on the West Bank, which started in June. 

Land Art project Intimate Terrains

HOPE, in this case represented by Suzanne Groothuis, was
invited by the Palestinian Museum for Contemporary Art in
Birzeit near Ramallah to realise a summer camp related to
the concept of Intimate Terrains: Representations of a 
Disappearing Landscape. The exhibition was described as
follows: “Intimate Terrains” explores the changing 
representation of landscape by Palestinian artists, and their
relationship to place and location through the themes of
erasure, fragmentation, distance and belonging.

The project

In Palestine, children have an extremely fragmented 
relationship with the landscape they are living in. They are
told stories about the sea, the great diversity of landscapes
and geographical diversity, while in fact they keep 
experiencing the same, limited space. This workshop offered
children a possibility to reflect on their relationship with
their living environment, but also opened up new ways for
looking at the landscape and their own immediate 
surroundings.

West Bank and Gaza

The workshop took place in two phases and in two different
locations. The first in Birzeit (West Bank) and the second in
Khan Yunis (Gaza). The children in these two locations all
have strong connections with the landscape, but are living
under very different circumstances; with hills in the West
Bank and sea and dunes in the Gaza Strip. The levels of 
threat and their perception are different. Their psyche is 
addressed in a different way.

Objective

Crossovers and awareness. The workshops are meant to

build bridges between the children and the places they live
in. By carrying out the same projects on both the locations,
the initiators not only wanted to reveal the differences, but
also the similarities in the personal experiences of the 
participants and in their attitudes towards each other.

Artists responsible

This summer camp project took place in Birzeit, in the 
garden of the museum, and was led by the visual artists
Manal Mahamid and Suzanne Groothuis, together with the
poet Badr Othman.
In Gaza, the project took place on a piece of land owned by
the Palestinian Red Crescent Society (PRCS), situated be-
tween the sea and Khan Yunis. Here the project was led by
visual artist and dancer Mumen Khalifa and poet Maher Da-
wood.

Conclusion

The results of the workshop were very moving. The children
turned out to be extremely talented. The amalgamation of
poetry, visual art and nature was very inspiring. It generated
many new ideas and encouraged freedom of thought. 
During the final meetings, it was evident that the children
had clearly understood the points of departure for this
workshop. With a lot of joy and humour they really 
embraced this new way of looking at their environment. One
girl told us that the new location made her anxious at first,
but by exploring it and creating something fun, she 
eventually felt at ease there.
In Gaza, the project was concluded with a presentation at
the PRCS in Khan Yunis. The recordings that were made 
during both working periods were combined to make a
single film. Mahmoud Alhaj 
(filmmaker and digital artist) and Suzanne Groothuis were
responsible for this. The film was shown during the official
conclusion of the exhibition ‘Intimate Terrains in Ramallah.’

MYUZ, breakdance

The second summer camp that was financed was the 
Breakdance summer camp of Muyz in Gaza City. Myuz
works with four coaches/sport teachers, often in a sheltered
location near the beach with over 30 children and a 
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massive audience. Girls are explicitly part of the crew!

Objective

The objective is to build self-discipline and learn how to
lead a healthy lifestyle, be polite, have the right attitude and
become visible to the outside world. All of this through 
actively learning the basic principles of breakdance. The
HOPE team: We arrived at the beach at a quarter to eight
and everybody was already prepared. We noticed how 
dedicated, involved and disciplined everybody was. We also
saw how the children were already able to perform a really
good dance battle after a period of only three weeks. The
fact that we were working with different age groups only
added to the fun. A couple of times a week the children 
performed in public locations such as the beach or a
square. These shows attracted hundreds of children and
young people.

Reporting

Myuz reported on the progress of his crew daily by posting
films on Facebook.

Extension

Muyz indicated that he wanted to extend the camp for two
weeks. And after consulting with the treasurer and directly
submitting a new budget, we were able to agree to his 
request. In the link below, you will find the results of the
workshop. Muyz also made a number of ‘how to 
breakdance’ films for the BeeHome website. 
www.beeHomeAcademy.com. Link www.bit.ly/2ztxJtW

Muyz’s crew sets an excellent example for young people and
has a large group of intensive followers, both for their live
performances and on the internet. We will introduce Muyz to
some well-known Dutch breakdance crews who are 
operating internationally.

Alhawajri Talented Art Camp

The third Summer Camp that was financed, was led by the
visual artist Mohammed Alhawajri. Mohammed had 
suggested to organise a Summer Camp for talented 
adolescents. During its realisation he had to adjust his ideas.

It was extremely hot in Gaza and his locations were 
relatively cool. Parents, friends and relatives came along with
the children, so this camp had to be adapted, and rightly so.

Objective

Sharing art-related knowledge and skills in a world without
formal art education. 

Project

Mohammed rented locations in three different areas in 
various camps outside Gaza City. Apart from offering art 
lessons, his concept was to promote environmental 
awareness and show the origins of the materials.
An example of this is that he hired a bus to take the 
children and staff members to a clay quarry and afterwards
to a pottery where the clay was processed. They only started
to make things themselves on the following day.
In this way, the Summer Camp became a real celebration.
Artistic interventions and education took turns with trips, ice
cream and loads of fun. The locations were picked carefully
in order to reach children in underprivileged areas. We
made sure the locations offered shelter and shade, an 
absolute necessity with temperatures exceeding 40 degrees
Celsius.
The third week became a week for talented children. During
all three camps, time was set aside for playing various
games, which were followed with great public interest. The
link will give you access to the realisation process of the
three camp in the three different locations.
www.bit.ly/2Hxa0xh https:/

PRCS games and disability

The PRCS summer camps took place within the walls of the
building, with the exception of the Land Art project. The
PRCS made a deliberate choice not to develop any new 
activities, but decided instead to improve the existing ones.
Old games were adapted and updated, for instance. In the
library, special little books were made, and poems were 
further developed. A special floor was installed so the 
children would not hurt themselves while playing rough
games. The atmosphere was cheerful and positive. The 
classrooms, the Open Studio, the library, the games library
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and the Dabke classroom where filled to the brim with 80%
more children. The teachers all began to film their activities,
and that is a great development. These films are posted on
the joint Facebook page, so everyone can see what their
colleagues are working on. The purpose of the closed 
Facebook group, to learn and inspire, is starting to pay off.
The films are of a good quality and very inspiring.
www.bit.ly/32fi7GR 

Objective 

The PRCS mainly focuses on handicapped children and 
normalising their relationship with children without 
disabilities. Together with the core team and the support of
a huge number of volunteers, the PRCS has shown great 
dedication and has truly acquired an enormous amount of
knowledge and know-how in this field.

Summer camp summary

HOPE financed four summer camps in Gaza and managed
to operate within the appointed budget. The summer of
2019 was extremely hot, which definitely made the work
more challenging for all parties concerned, although it also
meant that it was even more important that something was
organised for the children.
During our visit to Gaza, Frank Roni of the Netherlands Red
Cross worked under the PRCS umbrella on realising five 
additional camps spread across Gaza. Among other things,
the Netherlands Red Cross is using the money it received
from the Dutch radio station 3FM for spreading the working
methods of the Open Studio in Khan Yunis, and 
implementing these throughout the Gaza Strip. For this 
project, the Open Studio team trained a group of 25 
volunteers, showing the possibilities with regard to coaching
and the transfer of knowledge.

S a t u rd ay  Ac a d e m y
After the end of summer, tension again rose in Gaza as a 
result of a number of bombings. HOPE then decided to 
honour the request of its artists and set up the Saturday
Academy. The people in Palestine also have a two-day 
weekend. It continues to be important that children who are
sensitive to the arts, but also under great strain have a place

to turn to. With a high-speed crowdfunding campaign, we
raised over ! 14,000. This was enough money to start the
project and guarantee its continuity for the next two years.
HOPE also took heart from the fact that it could rely on this
kind of overwhelming support and such good friends. 
The initiative immediately turned out to be of vital 
importance. The November bombings deeply affected the
people of Gaza. At the Saturday Academy, the children could
find a safe place that also offered an antidote for their newly
acquired traumas. The fact that they were able to directly
share and come to terms with their fears and experiences is
extremely important. 

O t h e r  i n i t i a t i v e s
An important aspect of realising more camps in the future is
involving more volunteers, as well as creative and artistic
specialists. During their last visit, Ingrid Rollema and 
Suzanne Groothuis therefore worked on intensifying 
contacts with various cultural institutions.
They visited Shababek for Contemporary Art 
www.shababek.guccpal.org/index.php, for instance, where
Ingrid gave a workshop and a lecture for art students 
specialising in sculpture. 

Also, a visit was paid to the Tamer Institute
www.tamerinst.org/en, an organisation that publishes books
for children and young adults, commissions young writers
and illustrators to create works, and also publishes a 
newspaper.

They also visited the Edward Saïd National Conservatory of
Music, www.ncm.birzeit.edu/en/gaza, and intensified 
contacts with many individual artists.
Unfortunately, they did not have enough time to visit Theatre
Day www.theatreday.org/whats-on/, Sirb Theatre or Eltiqa
Gallery www.eltiqa.com.

Visits to the Open Studio

Apart from her visit in summer, Suzanne also visited the Open
Studio in Gaza on two other occasions. In January 2019, she
and the team worked on making films. During the first days of
the visit, the participants were instructed in filming and 
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editing (all done on smart phones). During the past week, the
team made two films with the children. Since then, there has
been a noticeable improvement in both the quantity and the
quality of the films we are receiving from Gaza. 

In November 2019, the visit had to be cut short because of
the bombings. The project that we were still able to carry out
involved making an stop-motion film featuring origami with a
group of deaf children. For these children, who usually mainly
use their hands for sign language, this technique opened up
a wealth of new possibilities. At the same time, there was a
great need for distraction from all their negative thoughts this
soon after the bombings. Folding origami figures turned out
to be the perfect remedy. We would like to extend many
thanks to the women from Akio Komatsu’s delegation for 
donating a wonderful collection of origami sheets 

Winter camp

During the winter of 2019, the Gaza breakdance crew Myuz
took a group of local children under its wings and organised
a winter breakdance camp. The ! 700 that was necessary
to fund this one-off event was danced together by the 
Breakers of PIP The Hague.

Ballet National de Marseille       

In 2019, the dance production ‘Phoenix’, made in 
collaboration with the Ballet National de Marseille and the
two artists in Gaza, was performed in France, Belgium and
Germany and in this way contributed to giving a face to the 
Palestinian people. We expect that the tour will continue in
2020.

Photography

Mohammed Shurrab, who once started as a participant of
the Open Studio when he was a child and has since 
become a photographer, made a visual report about 
children and animals that is featured in this report.

Destroyed House Gaza  

In the city of Leiden in the Netherlands, Museum De 
Lakenhal was reopened by King Willem-Alexander. Marjan
Teeuwen’s work ‘Destroyed House Gaza’ was hanging in a

central location. This work was realised with the help of
Jehad, a female instructor, craftsmen and a photographer,
and was generously supported by the Mondriaan Fund. It
offered an excellent opportunity for a dialogue about living
conditions that are far removed from the widely acclaimed
Human Rights.

Spaceship Gaza    

Supported by the Mondriaan Fund, the artist Rob Voerman
started a very intensive project. This project involves the 
realisation of an outside space/sculpture entitled 
‘Spaceship Gaza’ that can be entered and used for reading
stories to children. The sculpture will have natural, 
enchanting light on the inside and will be an extraordinary
hiding place. Jemad Ahmad of the PRCS is coordinating this
project for Rob. In 2019, Rob paid three short visits to Gaza
to work with Jehad on preparing for the realisation of his
artwork. 

With the previous art projects, for which we collaborated
with Marjan Teeuwen and the Ballet National de Marseille,
we managed to put the spotlights on the problems of Gaza
in a penetrating way. We are hoping that Rob will follow in
their footsteps. 

Open Studio exhibition   

The Open Studio finished off the year with a wonderful 
exhibition featuring work made by the children. The effect of
the Open Studio’s laboratory function was clearly visible in
the quality and diversity of the works. Because of this 
innovation, local interest in the exhibition was greater than
before. We are now looking into the possibilities for also
showing the exhibition on the West Bank. 

Future plans for 2020
O p e n  S t u d i o
HOPE will continue to promote the Open Studio as determi-
ned in the PRCS’s Memorandum of Understanding.

S u m m e r  c a m p s
PRCS Summer Camps

The theme of the annual Open Studio summer camp in the
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PRCS building will be ‘Cultural Heritage’. All units will 
participate, and many volunteers will be mobilised.
Myuz breakdance camp

The Myuz breakdance camp has an eye for discipline, 
lifestyle and attitude.
Theatre camp

A theatre camp led by the poet and theatre maker Maher
Dawood that will involve all aspects of setting up a theatre
production, such as script, sets, drama and PR.
Future generations

A camp for talented teenagers by Shababek which, together
with Eltiqa Gallery, is one of the few organisations to 
promote contemporary art in Gaza.
Land Art

The Land Art camp is organised in collaboration with the
Palestinian Museum. The museum was so enthusiastic
about its success in 2019, that they requested to extend the
project. In 2020, the project will therefore not take place in
two, but in four locations: one on the West Bank, one in an
as yet unknown location on the Palestinian coast, one in a
Palestinian refugee camp in Lebanon, and of course one in
Khan Yunis in Gaza.
The results of these workshops will be incorporated in an
installation as part of the museum’s new exhibition. 

S a t u rd ay  Ac a d e m y
HOPE would like to continue its contribution to the 
development of the Saturday Academy. 

B e e H o m e Ac a d e m y. c o m
As soon as the new version of the BeeHome Academy goes
online, the second testing phase will begin. This entails that
we will be looking into the various ways in which the 
platform can be implemented and distributed. 

M i s c e l l a n e o u s
HOPE would like to further strengthen its bond with the
Tamer Institute and hopes to enter into a first collaboration
with them in 2020
In March 2020, the artist Rob Voerman will start 
constructing his artwork, which he hopes to finish around
the end of April. 

Ingrid Rollema and Suzanne Groothuis will of course 
continue to visit Gaza whenever possible for further 
exchanges and collaborations with artists and organisations
to develop new projects and try out new techniques. Each
time they will be taking Disarming Design products – that
are made at the Open Studio by disabled women and men
– back with them to Europe on their return journey.

Thanks
We would like to thank the team of teachers and other 
people involved in working in the Open Studio for their 
efforts and dedication. We would also like to thank Dr Jean
Calder for her ongoing concern, as well as Jehad Ahmed
and Hassan Nassar, the ladies in the sewing studio, the
gentlemen in the basement and the restaurant staff. 

We are also grateful to Frank Roni and Frederike de Graaf of
the Netherlands Red Cross, Randa Freij of the Netherlands
Representative Office in Ramallah, and all the PRCS staff
members in Ramallah and Gaza City who we have worked
with. Without the support of this ‘Legion of Honour’, our work
would be impossible. Many thanks!

We would like to thank everyone who contributed to this 
report by sharing his or her photographs.

Finally, This report could never have been realised without
the assistance of the translators Amal Nasr and Marie
Louise Schoondergang, in collaboration with the 
proofreaders Marianne Kleijwegt and Hussein Tahhan.

F i n a n c i a l  s u p p o r t  
Ria Haan Stichting
Akio Komatsu
Stichting Groenendijk-Clemens
Dieter and Agnes Ludwig
Weeshuis der Doopsgezinden Foundation 
PIP The Hague

And all those friends who supported us through 
Crowdfunding. 
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