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Samen één vuist voor vrede
De laatste maanden laait het geweld voor de zoveelste keer op in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.
Zelfmoordaanslagen en vuurgevechten zijn aan de orde van de dag en de haat lijkt alleen maar toe te
nemen. Toch gloort er hoop aan de horizon. De organisatie Combatants For Peace is een samenwerking
tussen Israeli’s en Palestijnen, die samen een vuist maken tegen het geweld.
ONAFHANKELIJKHEID

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

Combatants For Peace strijdt niet alleen
voor vrede, maar ook voor Palestina als
onafhankelijke staat. Hiervoor is het noodzakelijk
dat beide bevolkingsgroepen gelijkwaardig
met elkaar samenwerken. De groep geeft het
goede voorbeeld en houdt elke maand een
laagdrempelige ‘March for Freedom’. Hoewel,
laagdrempelig, voor de Palestijnen is het lastig
om deel te nemen.

Palestijnen mogen niet met privé vervoer langs
de Israëlische controleposten. Onder het motto
‘samen uit, samen thuis’ worden zij daarom
met een bus opgehaald door hun Israëlische
collega’s. Een prachtig voorbeeld van hoe
steeds meer Israëli’s en Palestijnen geloven dat
alleen een gezamenlijke aanpak kan leiden tot
duurzame vrede.

Hoe is het nu met...?
XminY houdt nauw contact met gesteunde projecten. Natuurlijk houden we u ook graag op de hoogte
van het laatste actienieuws.

Diner voor duizenden
De vrijwilligers van het deels Nederlandse Aid Delivery
Mission hebben jarenlange ervaring met mobiele keukens en
voedselvoorziening. Iedere dag koken zij voor duizenden mensen
in de overvolle vluchtelingenkampen in de Balkanregio. Op het
moment is daar alleen eten op rantsoen en er is een gebrek aan
warme maaltijden. Aid Delivery Mission komt daarom als geroepen.
Met steun van XminY en het Paul de Bruijn Fonds hebben ze onlangs
hun 100.000e maaltijd uitgedeeld!

Een vierde jaar van protest
Al vier jaar lang bivakkeert een groep dorpelingen op een heuvel in
het Marokkaanse Atlasgebergte: ze protesteren tegen een vervuilend
mijnbouwbedrijf. De mijn steelt waterreserves en produceert giftig
afval. Hierdoor is de landbouwgrond van de lokale bevolking
volledig verwoest. XminY steunde de protestgroep vorig jaar zodat
zij zonnepanelen konden aanschaffen. Door de aanwezigheid van
stroom kunnen de actievoerders hun protest nu online kracht bij
zetten. En met succes, want internationale media als Al Jazeera en
The New York Times schreven al over de actie.

Donateurs in actie
40-Jarig jubileum

Het is een bijzonder jaar voor XminY en het Saamhorigheidsfonds: wij
vieren dat dit mooie fonds al 40 jaar bijdraagt aan XminY projecten.
Sinds 1976 steunt het Saamhorigheidsfonds Heemstede groepen,
- meestal uit derdewereldlanden - die zelf actie ondernemen om
hun maatschappelijke situatie structureel te verbeteren. Omdat
de projectaanvragen toenemen zijn nieuwe deelnemers welkom
(www.saamhorigheidsfonds.nl). Heel erg bedankt voor 40 jaar
samenwerking en trouwe steun!

Afscheidscadeau in de vorm van donaties
Bart en Marleen verhuisden begin dit jaar naar Birma, om daar voor een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie te gaan werken. Op hun
afscheidsfeestje vroegen ze geen cadeaus, maar wel een donatie voor het activistische Oway Magazine dat door XminY gesteund wordt.
Bart en Marleen haalden maar liefst € 370,- op. Ontzettend bedankt en veel geluk in Birma!

Emmaus’ jaarlijkse gift
Emmaus Haarzuilens is een woon/werkgemeenschap die haar
inkomsten haalt uit het ophalen en verkopen van tweedehands
spullen. Met de opbrengst steunt Emmaus projecten in binnenen buitenland die zelfredzaamheid bevorderen. XminY ontvangt
jaarlijks een gift van Emmaus dat dit jaar haar 50-jarig jubileum viert.
Om dit te vieren gaf Emmaus zelfs nog een extra gift van € 1500,-.
Hartelijk gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan en heel erg bedankt!
Wilt u ook met uw naam en actie vermeld worden in onze nieuwsbrief?
Neem dan contact op met Marieke via marieke@xminy.nl.

