
Joodse en Palestijnse 
kinderen spelen samen



Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia 
van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Het Rossing 
Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en 
Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. 

Samen sterk!

Joodse en Palestijnse kinderen in Israël 

komen elkaar in het dagelijks leven bijna 

niet tegen. Door het gescheiden onderwijs 

leren ze elkaars cultuur en gebruiken niet 

kennen. Ze zien elkaar eerder als ‘bezetter’ 

of ‘terrorist’ dan als medemens. Het 

ontmoetingsprogramma van het Rossing 

Center wil aan deze negatieve stereotypen 

een einde maken. In dit programma 

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

Deelname aan het ontmoetingsprogramma kost  
160 euro per leerling.

Kerk in Actie steunt dit belangrijke vredeswerk in Israël. Helpt u mee? 
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘vredeswerk Israël’ of doneer online.
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Deelnemers ontmoetingsprogramma

“Het is supercool dat we andere kinderen 
ontmoeten en zien en merken dat we  

helemaal niet zoveel van elkaar verschillen.”

bezoeken leerlingen uit de hoogste klassen 

van joodse en christelijke scholen elkaar 

vijf keer. De belangrijkste activiteiten 

draaien om religieuze en interculturele 

kwesties, gemeenschappelijke waarden,

overtuigingen en meningen. Kinderen 

vertellen in de klas over hun leven, geloof, 

hobbies en school. Zo leren ze elkaar 

kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk 

voor de kinderen zelf, maar ook voor de 

hele samenleving. Het geeft hoop voor  

de toekomst!

Meer informatie op  

kerkinactie.nl/israelpalestina
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