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Palestinian civilians living in the occupied Palestinian 
territory (oPt) continue to bear the brunt of 

ongoing conflict and Israeli occupation. A lack of 
respect for international humanitarian and human 
rights law has resulted in a protection crisis with 
serious and negative humanitarian consequences. 

In the Gaza Strip, Israel continues to impose a land, 
sea and air blockade that has significantly undermined 
livelihoods, seriously diminished the quality of, and 
access to, basic services, and which amounts to 
collective punishment of the population of the Gaza 
Strip. 

In the West Bank, East Jerusalem is isolated from the 
rest of the West Bank. Communities in Area C face 
a range of pressures, including demolitions, settler 
violence, and movement and access restrictions, that 
make meeting basic needs increasingly difficult and 
threaten Palestinian presence in the area. Bedouin 
and herder communities are particularly vulnerable. 
Unlawful Israeli settlement activity lies at the heart of 
many of the humanitarian difficulties facing Palestinians 
in the West Bank. 

Overall, the lack of accountability for violations of 
human rights and humanitarian law, along with a failure 
to effectively enforce the rule of law when it comes 
to attacks on Palestinians and their property by Israeli 
military forces or Israeli settlers, has created a climate 
of impunity that contributes to further violence. 

The oPt population is only 38% of the global Palestinian 
population, projected at 11.2 million people, approximately 
44% of which are refugees registered with the UN. 
Outside the oPt, 1.4 million Palestinians live in Israel, 5 
million live in Arab countries and 640,000 in other parts 
of the world. 

4.2 million Palestinians 
live in the oPt, with 2.5 

million in the West Bank 
and 1.6 million in the 

Gaza Strip.

38% of the population 
of the Gaza Strip and 

18.3% of the West 
Bank live in poverty.

28% unemployment rate 
in the Gaza Strip and

20% in the West Bank  

5.8 persons 
is the average Palestinian 
household size in the oPt.

33% of the population 
of the oPt is food 

insecure.

73 litres/capita/day (l/c/d) is 
the average water consumption 

in the West Bank and 
80-90 l/c/d in the Gaza Strip, 
below the WHO standard of 

100 l/c/d.

500,000 Israeli 
settlers live in 150 
settlements and 100 
outposts in the West 

Bank, in contravention of 
international law.  

Nearly 44% 
of the oPt population 

are refugees and nearly 
50% is below the age 

of 18.*

Key Facts on the oPt

DISCLAIMER: The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the 
expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the 
legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its 
frontiers or boundaries. Reproduction and/or use of this material is only permitted with express reference 
to “United Nations OCHA oPt” as the source.

*Source: PCBS
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Fair toerisme draagt bij tot de plaatselijke economie en neemt de 
lokale bevolking in acht. In het geval van de bezette Palestijnse 
gebieden gaat het om een bewust toerisme dat de groei van de 
lokale economie stimuleert. Het verlicht ook de psychologische 
druk op de Palestijnse bevolking, die zich door een toerisme 
gebaseerd op waarden van solidariteit en waardigheid gesteund 
voelt. Tot slot vergroot bewust reizen het begrip voor de cultuur 
en de politieke situatie en bevordert het een kritische bevraging 
van de actualiteit en culturele uitwisseling. Een dergelijke manier 
van reizen vergt een zeker inzicht in de situatie op het terrein en 
met name in het Israëlisch-Palestijns conflict, dat met verschil-
lende oorlogen gepaard gaat. 

De Israëlische staat werd gesticht na de eerste Israëlisch-Arabische 
oorlog van 1948, de onafhankelijkheidsoorlog voor Israëli’s, of de 
‘Nakba’ (catastrofe) voor Palestijnen. Israël werd toen opgericht 
op 78% van ‘historisch Palestina’, een gebied dat eeuwenlang 
onder Ottomaans bestuur stond en tussen 1920 en 1947 Brits 
mandaatgebied was. Meer dan 750.000 Palestijnen vluchtten en 
440 dorpen werden verwoest. In de Zesdaagse Oorlog van 1967 
verkreeg Israël de controle over de resterende 22% van het gebied: 
Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. 
Sindsdien bezet het de Palestijnse gebieden. Concreet contro-
leert het bijvoorbeeld alle grensovergangen en de beweging van 
personen en goederen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor 
Palestijnse burgers, maar ook toeristen ontgaan de militarisering, 
de nederzettingen en de muur niet.

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen stelden deze bro-
chure samen. Ze bevat tips die zowel interessant zijn voor in-
dividuele reizigers als voor reisagentschappen die hun aanbod 
willen verrijken. Wij willen de diversiteit van de regio belichten 
en aantonen dat het mogelijk is om de verschillende dimensies 
- geschiedenis, politiek, cultuur, religie, sociale uitwisseling en 
ontspanning - in één reis te combineren. Zelf doen we dit ook 
tijdens de succesvolle vredestochten die we sinds 2006 tweejaar-
lijks organiseren. Veel toeristen zijn immers geïnteresseerd om 

meer te zien dan de trekpleisters en willen een Palestijns vluchte-
lingenkamp bezoeken of Israëlische vredesactivisten ontmoeten. 
Ze worden echter vaak afgeschrikt door potentiële hindernissen 
zoals controleposten, of maken ze zich zorgen over veiligheids-
risico’s. Het conflict en veiligheidsbekommernissen zijn een 
realiteit. Toch hoeven ze geen obstakel te vormen voor een reis 
die Israël en de Palestijnse gebieden in één bezoek combineert. 
Onze ervaringen en die van de mensen die we adviseren, zijn 
steeds positief. Ook het reisadvies van het Belgische ministerie 
van Buitenlandse Zaken naar de regio is positief. Ontmoetin-
gen met mensen die werken aan vrede en rechtvaardigheid in 
moeilijke omstandigheden zijn boeiend, soms aangrijpend, en 
tonen verrassend hoopvolle perspectieven én verwachtingen. 

De meeste toeristen begeven zich ook in bezet Palestijns gebied, 
maar worden hierover nauwelijks geïnformeerd. Dit is onder 
andere het geval in Oost-Jeruzalem, het oude stadsgedeelte van 
Jeruzalem. Veel toeristen wanen zich hier in Israël en beseffen 
niet dat het bezet Palestijns gebied is. Zo is een bezoek aan 
de Geboortekerk in Bethlehem voorzien in de meeste reizen, 
maar vaak ontbreekt de duiding over de situatie op het terrein. 
Bethlehem is nu omcirkeld door de Muur, die diep in Palestijns 
gebied snijdt en tot in het centrum van de stad slingert. De 
meeste toeristen beperken zich echter tot een snel bezoek aan 
de Geboortekerk en verlaten de stad, zonder meer te weten te 
komen over die muur. Het is echter de moeite om na het be-
zoek aan de kerk even rond te lopen in de soeks, houtsnijwerk 
te kopen bij een Palestijnse coöperatie, een bezoek te brengen 
aan één van de drie vluchtelingenkampen in de stad en met de 
lokale mensen te praten. Het is zelfs perfect mogelijk om van 
Bethlehem je uitvalsbasis te maken en van hieruit Jeruzalem, de 
Dode Zee, Hebron en Ramallah te bezoeken. Jammer genoeg is 
het als toerist niet mogelijk om vanuit Israël naar Gaza te reizen. 
Hiervoor moet je de controlepost Erez over en enkel humanitaire 
organisaties en journalisten krijgen daar de toestemming van 
Israël voor. Ook de veiligheidssituatie is er veel onzekerder dan 
op de Westelijke Jordaanoever. 

i. inleiding: het belang van Fair toerisme 

Israël en de bezette Palestijnse gebieden zijn voor veel toeristen een droombestemming. De hei-
lige plaatsen in Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth trekken pelgrims van overal in de wereld aan. 
Daarnaast zijn er historische sites, bruisende steden, natuurreservaten en prachtige landschappen. 
Jammer genoeg gaat de reisweg van heel wat toeristen voorbij aan de realiteit op het terrein en 
met name de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.
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Deze brochure1 is een hulpmiddel voor toeristen die plaatselijke 
mensen en organisaties willen ontmoeten in al hun diversiteit: 
levensbeschouwelijk, etnisch, politiek en sociaal. De Israëlische 
en Palestijnse mensenrechten- en vredesorganisaties en andere 
initiatieven krijgen vaak te weinig aandacht. Hun stemmen 
verdwijnen naar de achtergrond door het geweld van het Isra-
elische leger en de Palestijnse gewapende groeperingen en de 
berichtgeving hierover. Zij maken echter een andere toekomst 
in de regio mogelijk en belichamen de veerkracht van het over-
grote deel van de Palestijnse en Israëlische bevolking. Enkele van 
deze initiatieven zijn onze partnerorganisaties, die wij moreel en 
financieel steunen. Daarnaast brengen we ook andere waardevolle 
organisaties onder de aandacht. Tot slot willen we tonen dat de 
bezette Palestijnse gebieden meer te bieden hebben dan wat de 
media berichten. Onbekend bij ons zijn bijvoorbeeld wandel-
tochten op de Westelijke Jordaanoever, rond Jericho, maar ook 
in de valleien rond Bethlehem en Ramallah. 

We reiken dus enkele tips aan om naast de klassiekers alternatieve 
bestemmingen in Israël en de Palestijnse gebieden in het reispro-
gramma op te nemen. De hoofdmoot van de brochure bevat acht 
hoofdstukjes met een aantal suggesties voor een dagprogramma. 
Eerst is er een korte toelichting over de locaties, met algemene 
tips voor historische en culturele bestemmingen. Hierbij worden 
ook telkens alternatieve suggesties gedaan die vaak niet in de 
traditionele reisgidsen staan, maar voor de leergierige reiziger 
zeker de moeite waard zijn. Die zijn aangeduid met sterretjes (**). 
Onderaan bevinden zich informatie over en de contactgegevens 
van vredesorganisaties en ngo’s. Het landnummer van Israël en de 
Palestijnse gebieden is +972. Vaak appreciëren deze organisaties 
een kleine financiële bijdrage voor hun tijd en inspanningen. 
Voor religieuze vieringen kan ter plaatse contact worden opge-
nomen met verantwoordelijken. Wij beantwoorden je vragen 
via fairtoerisme@broederlijkdelen.be. Daarnaast willen we 
je uitnodigen om via dit adres je ervaringen met ons te delen. 

1 Deze uitgave is gebaseerd op de brochure ‘Terre sainte, terre de rencontres’ van onze Franse zusterorganisatie CCFD.

Geboortekerk, Bethlehem
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de negev

Deze woestijn beslaat meer dan 60% van Israël en strekt zich 
uit van Beersjeba in het noorden tot Eilat aan de Rode Zee. Al 
duizenden jaren bewonen bedoeïenen de woestijn, waar volgens 
de overlevering de Bijbelse aartsvaders hun kudden hoedden. 
Vandaag wonen er 200.000 bedoeïenen, veelal op hun voor-
ouderlijke gronden. De Israëlische overheid erkent 45 van hun 
dorpen niet, ook al bestonden ze reeds vóór de oprichting van 
Israël in 1948. Deze ‘niet-erkende dorpen’ hebben geen toegang 
tot elektriciteit of water en andere dienstverlening die normaal 
door de staat wordt voorzien. 

De kloof van Ein Avdat, in de woestijn van Zin. Plaatsen be-
zocht door de stammen van Israël tijdens de uittocht uit Egypte 
volgens het boek Exodus. Hier zijn sporen van Byzantijnse 
kerken.

Makhtesh Ramon, een geologisch gevormde krater. Deze krater 
is de grootste ter wereld, 40 km lang en 9 km breed. Er zijn 
prachtige wandelroutes.

Alternatieve suggesties

**  Wandeling met de Israëlische archeoloog Avner Goren, Ne-
gevspecialist, om archeologische sites te ontdekken en meer 
te vernemen over de plaatselijke bevolking, de bedoeïenen.

**  Ontmoeting met de leden van de mensenrechtenorganisatie 
Adalah of Negev Coexistence Forum, om te leren over hun 
werk ter bescherming van de Arabische minderheid in Israël. 

ii. de negevwoestijn 

Contacten

Adalah

Juridisch centrum voor de rechten van de Arabische 
minderheid in Israël dat werkt aan de promotie en de 
bescherming van de rechten van Palestijnse burgers van 
Israël. In de Negevwoestijn werkt Adalah rechtstreeks 
met de bedoeïenengemeenschap en kan bezoeken aan 
niet-erkende dorpen organiseren.
Contact: Thabet Abu Ras, directeur van het centrum in 
de Negev.
Tel.: 08-665 07 40
E-mail: adalah@adalah.org of thabet@bgu.ac.il
Website: http://www.adalah.org
Adres: 8A Henrietta Sold Street, 84001Beersjeba 

Avner Goren

Een Israëlische archeoloog die deel uitmaakt van de or-
ganisatie Abraham Path en meerdere jaren bij de bedoe-
ienen in de woestijn leefde. Hij stelt wandelingen van 
een halve dag tot twee dagen samen om archeologische 
en natuurlijke sites te ontdekken en regelt ontmoetingen 
met bedoeïenengemeenschappen. 
Tel.: 050-552 48 34
E-mail:
abunar.avner@gmail.com of avner@abrahamspath.org
Website: http://www.abrahampath.org

Negev Coexistence Forum

Joods-Arabische organisatie die opkomt voor gelijkheid 
en tolerantie tussen Arabieren en joden in Israël en in het 
bijzonder in de Negev. 
Tel.: 08-648 38 04, 050-770 11 18 
E-mail: info@dukium.org
Website:
http://www.dukium.org/index.php?newlang=english
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de kloof van ein gedi

‘De bron van het geitje’ is een oase in het Israëlische gedeelte van 
de Judeawoestijn, aan de westkust van de Dode Zee. In de oase 
is een kibboets. Ein Gedi bevindt zich op ongeveer 400 meter 
beneden zeeniveau. Het park heeft een rijke flora en fauna. Het 
is mogelijk om te baden in de Dode Zee of om een zwavelbad 
te nemen bij het privéstrand.

Qumran

Hier zijn de Dode Zeerollen gevonden. Dit is een collectie van 
meer dan 900 documenten, waaronder meer dan 200 geschriften 
van de Hebreeuwse Bijbel, daterend van 250 voor Christus tot 
het jaar 50. Ze bieden een uniek inzicht in de Joodse cultuur 
van 2000 jaar geleden. Hier vlakbij, in Kalia, is het mogelijk 
om in de Dode Zee te baden in een site die door Palestijnen 
wordt uitgebaat.

jericho

De oudste stad die ooit ontdekt is en de oudste nog bewoonde 
stad ter wereld. Bewoners bouwden er 7000 jaar voor Christus 
een muur. De archeologische vindplaats van Jericho, de tell, 
bevindt zich vlakbij de moderne Palestijnse stad. Hier situeert 
de evangelist Lucas de ontmoeting van Jezus met de tollenaar 
Zacheüs.

de berg van de verzoeking, de 
bekoring of de verleiding 

Volgens de overlevering zou de duivel Jezus tot driemaal toe in 
de woestijn in Jericho verleiden.

het paleis van hisham 

Drie kilometer van Jericho ligt het Omajjadenpaleis van Mafjar. 
Dit wordt ook het paleis van Hisham genoemd, naar de bouw-
heer kalief Ibn Abd el-Malik. Het is gekend omwille van zijn 
prachtige fresco’s met menselijke afbeeldingen.

iii. de dode Zee en jericho 

De Dode Zee
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Alternatieve suggesties

**  Gesprek met de leden van het netwerk van Jordan Valley 
Solidarity over de ervaringen van de Palestijnse inwoners 
van de Jordaanvallei. 

**  Wandeling langs het Nativity Trail of de Weg van de Ge-
boorte. Via de Weg van de Heilige Familie kan je de Palestijnse 
cultuur en landschappen ontdekken en plaatselijke gemeen-
schappen ontmoeten.

**  Wandeling in Wadi Kelt bij Jericho, een diepe kalksteenkloof 
met spectaculaire vergezichten over de woestijn. Bezoek aan 
het klooster van St.-George.

Contacten

Jordan Valley Solidarity

Een netwerk van gemeenschapsorganisaties en personen 
dat de ontwikkeling van geïsoleerde dorpen in de Jordaan-
vallei bevordert en informatie verstrekt over de rechten 
van de Palestijnse bevolking. Dit vruchtbare gebied op 
de Westoever staat onder controle van Israël (C-zone) en 
er bevinden zich veel illegale Israëlische nederzettingen. 
Palestijnen hebben slechts toegang tot 6% van het land 
in de Jordaanvallei terwijl Israëlische kolonisten 86% van 
het land beheren.
Contact: Fathi Khdeirat, directeur van Jordan Valley So-
lidarity
Tel.: 059-935 22 66
E-mail: info@jordanvalleysolidarity.org 
Website: http://www.jordanvalleysolidarity.org

Union of Agricultural Work Committees 
(UAWC)

Een grassroots organisatie van Palestijnse boeren die zich 
vanaf de jaren tachtig organiseerden en lokale comités 
oprichtten. Het doel is boeren te versterken in hun strijd 
tegen Israëls bezettingsbeleid, waardoor heel wat land-
bouwgebied en bronnen werden ingenomen en infrastruc-
tuur werd verwoest. UAWC kan een ontmoeting regelen 
met een boerencomité van een dorp in de Jordaanvallei. 
De leden lichten de werkomstandigheden in de Palestijnse 
landbouw toe en tonen het verschil met de Israëlische 
landbouwnederzettingen qua onder meer watertoegang.
Contact: Taha Riffaie, directeur bewegingswerk
Tel.: 02-2980316 of 059-935 16 55
E-mail: Taha@uawc-pal.org of com.palnet@uacw
Website: http://www.uawc-pal.org/MainEn.aspx 

Nativity Trail 

Een pad dat agentschappen voor solidair toerisme (Al-
ternative Tourism Group en het Siraj centrum) afbaken-
den. Wandelingen van enkele uren tot twaalf dagen zijn 
mogelijk.
Contact: Alternative Tourism Group op 02-277 21 51 of 
Siraj centrum op 02-274 85 90
E-mail: info@atg.ps of info@sirajcenter.org
Websites: http://www.atg.ps/index.php?page=nativity_
trail of http://www.walkpalestine.com/index.php 
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nazareth

De stad waar Jezus volgens het Nieuwe Testament is opge-
groeid, is één van de grootste in Galilea. Tot vandaag wonen er 
overwegend Palestijnse burgers van Israël, zowel christenen als 
moslims. Onder hen zijn ook veel nakomelingen van Palestijnse 
vluchtelingen die naar Nazareth vluchtten bij de oprichting van 
Israël in 1948. Ten oosten van de originele stad bevindt zich 
Nazareth Illit, een ‘nieuwe stad’ die werd opgetrokken in het 
kader van de ‘judaïsering’ van Galilea. Israël wil de uitbreiding 
van Palestijnse steden tegengaan door de gelegenheden voor 
urbane ontwikkeling te beperken. 

De grot en de Basiliek van de Aankondiging aan Maria. Deze 
monumentale basiliek werd in 1955 gebouwd op vroegere By-
zantijnse grondvesten. De bouw van de kerk, nu de grootste 
kerk van het Midden-Oosten, veroorzaakte controverse bij de 
moslimgemeenschap van Nazareth. 

De Fontein van Maria, waar de engel Gabriël aan Maria zou 
zijn verschenen. De ‘synagogekerk’ is volgens de overlevering 
gebouwd op de plaats waar Jezus preekte. 

akko

Oude Palestijnse havenstad die reeds vermeld wordt in het Boek 
Rechters en waar verschillende culturen zich vestigden. Akko 
werd veroverd door de kruisvaarders en stond daarna eeuwenlang 
onder Ottomaanse controle. Vandaag is de stad demografisch 
gemengd, met een sterke Palestijnse aanwezigheid. Maar ook 
hier zijn er spanningen en doet het stadsbestuur pogingen om 
de Arabische aanwezigheid te verminderen, onder meer door 
het sluiten van winkels in de oude karavanserai (een overnach-
tingsplaats voor reizende handelaren). 

de berg tabor

Op deze berg wordt de gedaanteverandering van Jezus gesi-
tueerd. 

iv. naZareth en akko

Alternatieve suggesties 

**  Ontmoeting met de vertegenwoordigers van Sabeel, de 
beweging voor bevrijdingstheologie van Palestijnse christe-
nen, de mensenrechtenorganisatie HRA of de fairtrade-
organisaties Sindyanna of Galilee.

**  Het is mogelijk om vanaf Tabor een deel van het Israëlpad 
te stappen, van de top van de berg naar Qana, met de bruiloft 
en het wijnwonder uit het evangelie volgens Johannes (17 km).

**  Bezoek aan het dorp Sakhnin, waar Palestijnse burgers van 
Israël wonen o.l.v. Trees Kosterman van Galilee Tours. Tour 
naar de vernietigde dorpen van 1948 (bv. Iqrit en Biram, 
Kawkat) en/of naar niet-erkende bedoeïenendorpen.

Contacten

Sabeel - Liberation Theology Center 

Een oecumenische beweging die de bevrijdingstheologie 
promoot onder Palestijnse christenen. Sabeel (‘weg’ of 
‘kanaal’ in het Arabisch) moedigt ook groepen wereldwijd 
aan om zich in te zetten voor rechtvaardige vrede in de 
regio via actie en gebed. Zo werkte het mee aan het Kai-
rosdocument, waarin Palestijnse christenen oproepen tot 
actie om de bezetting te stoppen. 
Contact: Violette Khoury, directrice 
Tel.: Violette 052-322 21 65 of 04-602 07 90 
E-mail: nazareth@sabeel.org
Website: http://www.sabeel.org 

The Arab Association for Human Rights 
(HRA)

Mensenrechtenorganisatie in Nazareth actief rond de rech-
ten van Palestijnse burgers van Israël. 
Contact: Ibtissam Muallem (FR)
Tel.: 04-655 65 45 of 050-636 86 73
E-mail: ibtissam_mu@yahoo.com 
Website:
http://www.arabhra.org/hra/Pages/Index.aspx? 
Language=2
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Sindyanna of Galilee 

Fairtrade-organisatie getrokken door Joodse en Arabi-
sche vrouwen die pleiten voor de rechten van Palestijnse 
burgers van Israël. Sindyanna vermarkt producten van 
Palestijnse boeren in Israël en wil de olijfolie-industrie 
doen heropleven. 
Tel.: 04-651 67 84, 050-584 82 44
E-mail: sindyan@netvision.net.il
Adres: 16930 Kufr Kana, Galilee 
Website:
http://www.sindyanna.com/sindyanna_of_galilee/ 

Galilee Today 

Organisatie die alternatieve tours in Galilea en op Golan 
aanbiedt. Trees Kosterman, een Nederlandse gids, en haar 
Palestijnse echtgenoot Ali Zbeidat bieden een rondleiding 
aan met een bezoek aan families of een gesprek met de 
burgemeester van Sakhnin.
Tel.: 04-674 58 21 of 050-989 55 54
E-mail: ali.zbeidat16@gmail.com
of tcakosterman@gmail.com
Adres: P.O.B 3449, Sakhnin 30810, Israel 

Gids Bilal Dirbas

Organiseert alternatieve tours in Haifa en het noorden. 
Bezoek aan vernielde of niet-erkende dorpen zoals Tirat 
Haifa, Ein Hod, enzovoort. 
Tel.: 054-560 05 95 
E-mail: bilald20@hotmail.com

Aan de voet van de berg Tabor
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Het Meer van Tiberias (ook bekend als Meer van Galilea of 
Meer van Genezareth) is genoemd naar de stad Tiberias. Dit is 
één van de heilige steden voor de Joden, naast Jeruzalem, He-
bron en Safad. Het meer, waar Jezus over het water gelopen zou 
hebben, is een belangrijke bron van zoet water voor Israël. Het 
wordt gevoed vanuit Zuid-Libanon en de bezette Golanhoogten, 
waar de bron van de Jordaan zich bevindt. De Jordaan watert af 
naar het zuiden en eindigt in de Dode Zee. 

Op de achtergrond bevinden zich de Golanhoogten, een stuk 
Syrisch grondgebied dat Israël in 1967 bezette. Israël vernietigde 
het merendeel van de 180 Syrische dorpen. Er blijven er slechts 
vijf over. Aan de Syrische Droezen, de oorspronkelijke inwoners, 
bood Israël in 1981 het staatsburgerschap aan. Ze weigerden 
omdat ze dan afstand deden van hun land. Zoals in de bezette 
Palestijnse gebieden, bouwt Israël ook op de Golanhoogten 
nederzettingen in strijd met het internationaal humanitair recht.

Tabgha, Kerk van de Vermenigvuldiging van de Broden, met 
mooie Byzantijnse mozaïeken en Petruskerk. 

In Kafarnaüm, ‘dorp van de troost’, bevinden zich ruïnes van 
het huis van Petrus ende Byzantijnse synagoge op de restanten 
van een synagoge uit de tijd van Jezus. Het is de plaats van de 
discussie over het brood van leven en de roeping van de eerste 
apostelen.

berg der Zaligsprekingen
De achthoekige kerk die de acht zaligsprekingen symboliseert.

golan
Natuurreservaten op de Golanhoogten: Banyas en Tel Dan.

Alternatieve suggesties 

**  Overtocht van het meer naar de kibboets Ein Gev, de 
wonderbaarlijke visvangst en het stillen van de storm. Langs 
het meer loopt een wandelpad (60 km).

**  Ontmoeting met de lokale organisaties Al-Marsad of Golan 
for Development, informatie over de situatie van de Droezen. 
Mogelijkheid tot maaltijd. 

**  Bezoek aan Ein Hod, het voormalige Palestijnse dorp Ayn 
Hawd, nu een Israëlisch kunstenaarsdorp. De Palestijnen 
werden verjaagd in 1948. Rondleiding o.l.v. de Israëlische 
organisatie Zochrot. 

v. het meer van tiberias en golan 

Banyas



Fair toerisme in de Palestijnse gebieden en Israël 13

Contacten 

Al-Marsad 

Mensenrechtenorganisatie in het centrum van Majdal 
Shams op de bezette Syrische Golanhoogten. Het doel is 
de schendingen van de rechten van de inheemse Droezi-
sche bevolking te documenteren en tegen te gaan. Mo-
gelijkheid tot een ontmoeting, excursies naar verwoeste 
Syrische dorpen en mijnenvelden van een halve dag of een 
dag. Kostprijs: tussen 25 en 40 Euro per persoon. 
Tel.: 04-687 06 44 
E-mail: marsad@golan-marsad.org 
Website: http://www.golan-marsad.org/view.php?span_
cat=1

Golan for Development 

Centrum voor de Droezische bevolking op de bezette 
Golanhoogten. Doet gemeenschapswerk, biedt sociale 
diensten aan en komt op voor de rechten van de bevolking. 
Mogelijkheid tot ontmoeting, excursies naar verwoeste 
Syrische dorpen en mijnenvelden van een halve dag of 

een dag. 
Contact: Taiseer Mary, directeur
Tel.: 050-831 61 74, 04-698 28 25
E-mail: taiser@jawlan.org 
Website: http://www.jawlan.org/english/ 
Adres: Majdal Shams 12438, P.O. Box 1203, Golan 
Heights

Zochrot

Zochrot (‘herinneren’ in het Hebreeuws) is een Israëlische 
organisatie met als doel de Israëlische bevolking te sensibi-
liseren over de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël in 
1948 en de gevolgen hiervan voor de Palestijnse bevolking, 
met name de Palestijnse exodus of Nakba.
Contact: Umar Ighbarieh, gids
Tel.: 03-695 31 55
E-mail: tours@zochrot.org
Website: http://zochrot.org/en 
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noorden van de westoever

Via het checkpoint van Jalameh, het doorgangspunt tussen Israël 
en het noorden van de Westoever, is het mogelijk om rechtstreeks 
vanuit Nazareth naar Jenin of Nabloes te gaan. Deze steden 
zijn eveneens bereikbaar vanuit het zuiden (via Jeruzalem, over 
Ramallah naar Nabloes en dan eventueel via Tulkarem naar 
Jenin). Het noorden van de Westoever (Qalqiliya, Jenin en in 
mindere mate Tulkarem) is een vruchtbaar gebied, dat ooit de 
‘voedselmand van Palestina’ werd genoemd. Sinds de bouw van 
de Muur in 2004 zijn vele landbouwgronden en waterbronnen 
niet meer toegankelijk voor de Palestijnen in de bezette gebieden. 
Nabloes en Jenin werden tijdens de Tweede Intifada, vanaf 2000 
tot 2005, compleet geïsoleerd door Israël. 

jenin, of en-gannim uit de bijbel

Een historische handelsstad aan de voet van de heuvels van Sama-
ria. Bezoek aan de kerk van de heilige Joris in het dorpje Burqin. 

Zababdeh

Het laatste Palestijnse dorp waarvan de meerderheid van de 
bewoners christenen zijn. Zababdeh zou gebouwd zijn op een 
plaats die zowel Maria als Elisabeth bezochten. 

nabloes, het bijbelse sichem 

Bezoek aan de oude stad en de levendige soeks. Put van aartsvader 
Jakob, ontmoeting van Jezus met de Samaritaan. Er leeft nog 
een kleine gemeenschap van Samaritanen bij Nabloes. Zij zijn 
bijzondere lezers en bewakers van de Torah.

sebastia

Twaalf kilometer ten noordwesten van Nabloes ligt Sebastia. 
Hier ontdekten archeologen het Bijbelse Samaria, de vroegere 
hoofdstad van het noordelijke rijk Israël. De moeite waard zijn 
het paleis van de Israëlitische koningen, Hellenitische bouw-
werken en Romeinse restanten.

vi. jenin en nabloes 

Alternatieve suggesties 

**  Gesprek met jongeren van The Freedom Theatre in Jenin 
en rondleiding door het vluchtelingenkamp.

**  Ontmoeting met priester en leden van de christelijke ge-
meenschap in Zababdeh of Nabloes.

**  Gesprek met jongeren van de organisatie Project Hope en 
rondleiding door de soek van Nabloes. Bezoek met hen aan 
vluchtelingenkamp Askari of Balata.

**  Ontdek de tradities van de Samaritanen in Palestina. Op de 
berg Gerizim, dé heilige plaats voor Samaritanen, kan er een 
ontmoeting geregeld worden. 

Contacten

The Freedom Theatre 

Een jongerenorganisatie in het vluchtelingenkamp van 
Jenin. Een professionele plaats voor theater die jongeren 
een veilige haven biedt en hen toelaat om nieuwe talenten 
te ontwikkelen. Arna Mer Khamis, een vrouw die erg 
actief was in het kamp tijdens de Eerste Intifada (gedo-
cumenteerd in de film Arna’s Children) ontwikkelde de 
visie voor het theater. Haar zoon Juliano zette haar werk 
verder tijdens de Tweede Intifada, maar werd in 2011 door 
onbekenden gedood.
E-mail: info@thefreedomtheatre.org
Website: http://www.thefreedomtheatre.org/ 

Priester Nidal 

Katholieke priester te Zababdeh.
Tel.: 056-811 22 40 of 059-976 30 26
E-mail: nidal2001@hotmail.com

Project Hope

Een educatieve organisatie die samen met internationale 
vrijwilligers leerrijke, creatieve en artistieke activiteiten 
opzet voor Palestijnse jongeren. Haar doel is een veilige 
omgeving te creëren voor Palestijnse kinderen en jongeren 
die in een gewelddadige context opgroeien.
E-mail: nablus@projecthope.ps
Adres: 29, An-Najah Al-Qadim Street
Website: http://projecthope.ps/ 



Fair toerisme in de Palestijnse gebieden en Israël 15

Johny Abu Khalil

Katholieke parochiepriester te Nabloes.
Tel.: 09-234 40 16 of 054-970 64 75 of 059-742 04 50
E-mail: johnny_ak@latinpat.org 

Samaritaanse gemeenschap

Gemeenschap van ongeveer 700 personen die sinds hon-
derden jaren op de heilige berg Gerizim leven. 
Contact: Husney Cohen
Tel.: 09-237 02 49
E-mail: info@samaritans-mu.com 
Website: http://www.samaritans-mu.com

Markt in Hebron
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ramallah

Het politieke en administratieve centrum van de bezette Pa-
lestijnse gebieden bevindt zich 16 kilometer ten noorden van 
Jeruzalem. Ook al zijn er minder religieuze en historische beziens-
waardigheden dan Bethlehem of Jeruzalem, toch ontgoochelt een 
bezoek aan Ramallah niet. Aanraders zijn het mausoleum van 
Arafat en het museum van Palestijns dichter Mahmoud Darwish. 
Er zijn veel gezellige restaurants en cafés, theaters zoals Kasaba 
en culturele centra zoals Cultural Palace.

birzeit

Pittoresk dorp. Het oude stadscentrum is gerenoveerd door 
de Palestijnse ngo Riwaq. Hier bevindt zich tevens één van de 
grootste Palestijnse universiteiten. 

taybeh

Dorp waar overwegend christenen wonen: Grieks-orthodoxen, 
melkitische Grieks-katholieken en rooms-katholieken. Bezoek 
aan de brouwerij waarnaar het Taybeh-bier vernoemd is moge-
lijk. Het bier voor export wordt gebrouwen door een Belgische 
brouwerij, volgens het originele recept en onder licentie van de 
Palestijnse brouwer, omdat het door de Israëlische beperkingen 
anders moeilijk uitgevoerd kan worden.

Alternatieve suggesties 

** Bezoek aan de Palestijnse Circusschool in Birzeit.

**  Mogelijkheid om te voet vanuit Bethel naar Taybeh te wande-
len langs het Abraham Path. Deze wandeling duurt 3 à 4 uur. 

**  Ontmoeting met pastoor Raed in Taybeh en bezoek aan het 
Huis van de Parabels.

vii. ramallah en taybeh 

Contacten

Palestijnse Circusschool (PCS)

De eerste circusschool in de Palestijnse gebieden, opgericht 
in 2006 als project van culturele weerstand. De PCS wil 
kinderen en jongeren uit alle steden van de Westoever 
instrumenten aanreiken om het leven zin te geven en het 
hoofd rechtop te houden.
Contact: Jessika De Vlieghere, directrice (Belgische, Ned.)
Tel.: 056-992 61 07 of 02-281 20 00 
E-mail: jessika@palcircus.ps 
Website: http://home.palcircus.ps/ 

Rozana Association

Vereniging ter promotie van het toerisme in de Pales-
tijnse gebieden. Rozana promoot toerisme op plaatsen 
zoals Birzeit, die traditioneel en mooi gerestaureerd zijn. 
Door de ontwikkeling van duurzaam toerisme kunnen 
de lokale gemeenschappen heropleven. Rozana heeft een 
restaurant en organiseert ook wandeltochten in de streek 
rond Ramallah. 
Tel.: 02-281 98 50
E-mail: info@rozana.com 
Website: http://www.rozana.ps/

Pastoor Raed 

Katholieke priester, pastoor van het dorpje Taybeh
Tel.: 059-926 94 44
E-mail: taybeh@pj.org
Website: http://www.taybeh.info 
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bethlehem

Als Bijbelse geboorteplaats van Jezus is Bethlehem een trekpleister 
voor christenen wereldwijd. Centraal in de stad, aan het Man-
gerplein, ligt de Geboortekerk. Met zijn vele hotels, restaurants 
en culturele centra zoals Dar Annadwa, is Bethlehem (naast 
Jeruzalem en Ramallah) een goede en vrij goedkope uitvalsbasis 
voor een verblijf in de Palestijnse gebieden. Trekpleisters zijn de 
basiliek en de grot van de Geboortekerk en Beit Sahour of de 
‘velden van de herders’.

herodion

Een van de paleizen van koning Herodes, met zicht op de il-
legale Israëlische nederzetting Teqo’a, de geboorteplaats van de 
profeet Amos.

hebron

Deze handelsstad in het zuiden van de Westoever is één van de 
oudste Palestijnse steden. Een bezoek aan de markt en het Graf 
van de Aartsvaders en de Aartsmoeders, de heilige plaats van de 
drie monotheïstische godsdiensten, is de moeite waard. De am-
bachtelijke ateliers (geblazen glas, keramiek, keffiehs, ...) maken 
indruk. In het centrum van Hebron, dat in tweeën is gedeeld, 
bevinden zich ook enkele illegale Israëlische nederzettingen. 
Die maken het leven van de Palestijnse inwoners erg moeilijk.

viii. bethlehem en hebron 

Afgesloten straat in centrum Hebron
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Alternatieve suggesties

**  Rondleiding in het Palestijnse vluchtelingenkamp Aida in 
Bethlehem. Dit is goed te combineren met een wandeling 
langs de Muur rond het Graf van Rachel en het bezichtigen 
van Verhalenposters op de Muur o.l.v. Nederlandse gids Toine 
Van Teeffelen. 

**  Bezoek aan fairtradecoöperaties in Bethlehem. Ontdekking 
van lokale ambachten en de dagelijkse problemen van de 
Palestijnse ambachtslieden.

**  Bijwonen van een muzikale avond, ingericht door Jadal 
of bezoek aan het politieke café van Jerusalem Advocacy 
Initiative (JAI).

**  Bezoek aan Hebron onder leiding van de Israëlische ngo 
Breaking the Silence. 

**  Hulp aan een Palestijnse boer bij het planten of plukken 
van olijven in het kader van reizen georganiseerd door de 
Olijfboomcampagne en JAI. 

Muur Aida
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Contacten

Bethlehem Fair Trade Artisans

Faitradevereniging opgericht in 2009 ter ondersteuning van 
lokale ambachten. Verenigt een honderdtal ambachtslieden 
die werken met hout, keramiek, kant, enzovoort
Contact: Suzan Sahori
Tel.: 02-275 03 65 of 059-989 92 04 of 052-227 31 27
E-mail: sales@bethlehemfairtrade.org 
of info@bethlehemfairtrade.org 
Website: http://www.bethlehemfairtrade.org 
Adres: Milk Grotto straat, Bethlehem

Centrum Jadal

Cultureel en sociaal centrum in Beit Sahour. 
Contact: Alternative Tourism Group
Tel: 052-2031711 of 02-277 2151
E-mail: info@atg.ps

Lajee Center 

Organisatie die onder meer opleidingen fotografie en men-
senrechten op touw zet voor Palestijnse jongeren uit het 
vluchtelingenkamp Aida in Bethlehem. 
Contact: Salah Ajarmeh
E-mail: info@lajee.org of salah_ajarma@yahoo.com

Arab Educational Institute

Instituut opgericht door Palestijnse leerkrachten en vormings-
werkers. Richt zich op gemeenschapsontwikkeling en activi-
teiten voor jongeren. Een onderdeel van AEI is het Soemoed 
Verhalenhuis. Dat faciliteert gesprekken met vrouwen uit 
Bethlehem over hun dagelijks leven. 
Contact: Toine Van Teeffelen (Ned.), educatieve medewerker 
AEI en gids
Tel: 02-274 40 30
E-mail: aei@p-ol.com
Website: http://www.aeicenter.org/ 

Badil 

Palestijnse ngo die de rechten van Palestijnse vluchtelingen 
en intern verplaatste burgers verdedigt. Badil levert onder-
zoekswerk en doet aan beleidsbeïnvloeding, omtrent onder 
meer het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen. 
De organisatie is ook actief in de vluchtelingenkampen en 
organiseert er tevens rondleidingen o.l.v. lokale activisten.
Contact: Nidal Al Azza, coördinator onderzoek, of Najwa 
Darwish, directeur
Tel.: 02-277 70 86
E-mail.: n.azza@badil.org of najwa@badil.org
Website: http://www.badil.org/ 

Vereniging voor culturele uitwisseling He-
bron-Frankrijk - AECHF

Vereniging die culturele en taalactiviteiten voor jongeren 
en kinderen in Hebron verzorgt. Zet ook activiteiten van 
solidair toerisme op touw om het culturele en architecturale 
patrimonium van de stad te valoriseren en economische 
steun te verlenen aan de bevolking. Mogelijkheid om bij een 
inwoner te logeren.
Contact: Chantal Abu Eisheh (Fr.)
Tel.: 059-966 02 73 of 02-222 48 11
E-mail: info@hebron-france.org
Website: http://www.hebron-france.org

Breaking the Silence

Israëlische organisatie van ex-soldaten die de samenleving 
een spiegel wil voorhouden en toont wat Israëlische sol-
daten tijdens hun dienst- of reserveplicht in de Palestijnse 
gebieden doen. Ze organiseert rondleidingen in Hebron en 
omliggende dorpen onder leiding van ex-soldaten die dienst 
deden in Hebron. 
Contact: Yehuda Shaul
E-mail:
info@shovrimshtika.org of yehuda@shovrimshtika.org
Website: www.shovrimshtika.org
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west- en oost-jeruzalem

Deze zeer betekenisvolle plaats voor het jodendom, het christen-
dom en de islam is een bruisende en intrigerende stad. Om de 
voornaamste bezienswaardigheden te zien heb je ruim twee dagen 
nodig. De atmosfeer in de oude stad, met de soeks, de Westelijke 
Muur en het Tempelplein of Haram As-Sharif is uniek. Toch is 
het conflict overal aanwezig en voelbaar. Tussen 1948 en 1967 
was Jeruzalem verdeeld in West- en Oost-Jeruzalem, respectie-
velijk onder Israëlische en Jordaanse controle. Na de oorlog van 
1967 kreeg Israël de controle over heel het grondgebied van 
voormalig historisch Palestina, ook over Oost-Jeruzalem (zes 
vierkante kilometer). Het annexeerde 70 vierkante kilometer 
extra Palestijns land en voegde dit bij de gemeentegrenzen van 
Jeruzalem. Sindsdien past het overal de Israëlische wetgeving 
toe en beschouwt het dit gebied als zijn ‘eeuwige en ondeelbare 
hoofdstad’. Israël ontzegt de meerderheid van de Palestijnen de 
toegang tot Jeruzalem. Veel toeristen menen dat het een louter 
Israëlische stad is. Ze beseffen niet dat Oost-Jeruzalem Palestijns 
gebied is en dat in West-Jeruzalem nog tal van Palestijnse huizen 
staan, die na 1948 werden ingenomen door Israëlische burgers. 

De Olijfberg, de Moskee van de Hemelvaart en de Paternos-
terkerk.

Het Bad van Siloe of Bethesdavijver en de Kerk van de Heilige 
Anna.

De Kerk Dominus Flevit, afdaling naar Getsemane en de Hof 
van Olijven. De Via Dolorosa en de Heilige Grafkerk.

Het Tempelplein (Joodse naam) of Haram As-Sharif (Arabische 
naam) en de Rotskoepelmoskee. De Westelijke Muur, meestal 
verkeerdelijk ‘Klaagmuur’ genoemd.

De berg Zion, een centrale plaats in de geschiedenis van het 
jodendom, eveneens belangrijk voor het christendom. De Zaal 
van het Laatste Avondmaal, de Dormitiokerk, Sint-Petrus in 
Gallicantu, Davidstad.

Holocaustmuseum Yad Vashem en het gedenkteken van de 
Shoah. 

Alternatieve suggesties 

**  Bezoek aan de stad en haar omgeving, met bijvoorbeeld een 
tour langs de nederzettingen o.l.v. B’tselem, EAPPI of gids 
Angela Godfrey-Goldstein.

**  Een archeologische tour door de oude stad van Jeruzalem 
met de Israëlische ngo Emek Shaveh.

**  Ontmoeting met vertegenwoordigers van mensenrechtenor-
ganisaties Rabbis for Human Rights of Saint Yves Society. 

**  Bezoek aan de fairtradebazaar van Sunbula met producten 
uit Palestina.

**  Een alternatieve tour van het Center for Jerusalem Studies. 
Een bezoek aan het voormalige Palestijnse dorp Lifta. 

iX. jeruZalem 
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Contacten 

Rabbis for Human Rights

Vereniging voor de verdediging van de mensenrechten in Israël 
en de bezette Palestijnse gebieden,gesticht in 1988 door rab-
bijnen die zich beriepen op de waarden van het humanisme 
en het joodse recht.
Contact: Rabbi Arik Ascherman, directeur
Tel.: 02-678 27 57
E-mail: info@rhr.israel.net
Website: www.rhr.israel.net 

B’tselem

Israëlisch centrum voor mensenrechten in de Palestijnse 
gebieden. Opgericht in 1989 door een groep academici, 
advocaten, journalisten en politici om de aandacht van het 
Israëlische publiek te vestigen op mensenrechtenschendin-
gen in de Palestijnse gebieden en om tevens een cultuur van 
mensenrechten tot stand te helpen brengen. B’tselem heeft 
een uitstekend documentatiecentrum en organiseert ook 
nederzettingentochten in onder meer Jeruzalem en Hebron. 
Tel.: 02-673 55 99
E-mail: mail@btselem.org 
Website: http://www.btselem.org/about 
Adres: 8 HaTa’asiya Street, (4th floor) Jerusalem 

Ecumenical Accompaniment Program in Pa-
lestine and Israel (EAPPI)

Internationale organisatie van geweldloos verzet tegen de 
bezetting. Organiseert geleide bezoeken en ontmoetingen met 
de Palestijnse en Israëlische civiele samenleving. Mogelijkheid 
tot bezoeken aan andere steden op de Westelijke Jordaanoever. 
Tel.: 02-628 94 02
E-mail: eappi-co@alqudsnet.com 
Website: http://www.eappi.org
(met pagina’s in het Nederlands)
Adres: P.O. Box 741-Jerusalem 91000

Saint Yves Society

Katholiek centrum voor mensenrechten dat werkt onder 
het gezag van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en dat 
juridische hulp en steun verleent aan de meest kansarmen. 
In het bijzonder zet het zich in voor Palestijnse inwoners van 
Oost-Jeruzalem die lijden onder een discriminerend beleid 
van Israël.
Tel.: 02- 626 46 62 
E-mail: info@saintyves.org.il
Website: http://www.saintyves.org.il
Adres: P.O. BOX 1244, Jerusalem 91000

Jahalin Association

Organisatie die ijvert voor de rechten van bedoeïenen, met 
name van de Jahalingemeenschap rondom Jeruzalem die 
wordt bedreigd met uitzetting uit haar land. Gids Angela 
Godfrey-Goldstein verzorgt een nederzettingentocht met 
bezoek aan een bedoeïenengemeenschap. 
Tel: 054-736 63 93
E-mail: angela@jahalin.org 
Website: http://www.jahalin.org 
Adres: P.O. Box 10039, Geulim Jerusalem 91100

Emek Shaveh 

Israëlische ngo van archeologen, gidsen en mensenrechten-
activisten die de rol van archeologie in het conflict belich-
ten en willen bijsturen. Ze tonen aan dat archeologie niet 
noodzakelijk tot verdeeldheid moet leiden, maar ook een 
brug tussen culturen kan zijn. Activisten geven onder meer 
rondleidingen op de site ‘De stad van David’ (uitgebaat door 
kolonistenorganisatie Elad) en in Silwan.
Contact: Yonatan Mizrachi
Tel: 054-566 72 99
E-mail: eshaveh@gmail.com
Website: http://www.alt-arch.org/ 
Adres: Eleazar Hamodai Street 13 Jerusalem

Ali M. Jiddah

Alternatieve Afro-Palestijnse gids in Jeruzalem. Zat zestien jaar 
in de gevangenis voor medewerking aan een terreuraanslag, 
maar heeft nu een andere visie op geweld. 
Tel.: 02-627 12 04 of 052-283 15 42
E-mail: fun_2007@hotmail.com

Sunbula 

Palestijnse fairtrade-organisatie die werkt met Palestijnse vrou-
wenorganisaties en organisaties van mensen met beperkingen. 
Het doel is Palestijns handwerk te promoten en Palestijnen te 
ondersteunen bij het creëren van een eigen levensonderhoud. 
Tel.: 02-671 46 05
E-mail: info@sunbula.org 
Website: http://www.sunbula.org 
Adressen: House of Palestinian Crafts: 7 Nabloes road 7, 
East Jerusalem/ Crafts’ shop Saint-Andrew’s Church: 1 David 
Remez Street, West Jerusalem

Center for Jerusalem Studies

Palestijns onderzoekscentrum dat ook Arabische lessen opzet, 
culturele activiteiten organiseert en gespecialiseerde wande-
lingen in Jeruzalem aanbiedt.
Tel.: 02-628 75 17
Website: http://www.jerusalem-studies.alquds.edu/ 
Adres: Al-Quds University, Khan Tankaz, Suq Al-Qattanin 
in de oude stad van Oost-Jeruzalem 
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Kaart van de nederzettingen in en rond Oost-Jeruzalem
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tel aviv 

De hoofdstad van Israël is gelegen aan de Middellandse Zee. 
Ze werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd door 
Joodse kolonisten naast de Palestijnse stad Jaffa. De sfeer is erg 
verschillend van die in Jeruzalem, door de stranden, de vele 
mooie Bauhausgebouwen, de trendy winkels en het levendige 
uitgaansleven. 

jaffa

Deze 5000 jaar oude havenstad zou gesticht zijn door Japhet, de 
zoon van Noah. Als oude Palestijnse havenstad stond ze omwille 
van haar schoonheid bekend als de ‘bruid van de zee’. In 1948 
vluchtte de Palestijnse bevolking, maar het oude centrum bleef 
behouden en werd een Israëlische kunstenaarskolonie. In de 
loop der jaren is Jaffa mee opgegaan in de metropool Tel Aviv, 
maar het is een stuk armer en achtergestelder. Dit is met name 
zichtbaar in de Arabische buitenwijken. In het oude centrum 
liggen verschillende mooie bezienswaardigheden, zoals het huis 
van Simon de Leerlooier, de Sint-Pieterskerk, de Al-Ajamimoskee 
en het Klokkenplein. 

Alternatieve suggesties 

**  Rondleiding met gids Tamar Avram door Jaffa, om meer te 
vernemen over de Palestijnse geschiedenis.

**  Wandeling langs de kust van Tel Aviv naar Jaffa. Passeer 
voorbij het Etzel Muzeum, dat de geschiedenis van een ge-
welddadige zionistische militie herdenkt en gebouwd is op 
het oude Palestijnse dorp Manshia.

**  Mogelijkheid om op vrijdagavond het sabbatgebed in een 
synagoge te volgen.

X. tel aviv en jaFFa

Contacten

Tamar Avraham

Israëlische gids (Engels, Duits en Frans) die onder meer 
de organisatie van een dag in Jaffa kan regelen. 
Tel.: 054-562 25 32
E-mail: tamar-av@013.net

Sadaka-Re’ut

Joods-Palestijnse jongerenorganisatie die strijdt tegen ra-
cisme en voor gelijkheid. Ze doet aan gemeenschapsop-
bouw in Jaffa. Jongeren organiseren ook rondleidingen in 
de Palestijnse wijken van Jaffa.
Tel.: 03-5182336
E-mail: info@reutsadaka.org 
Website: http://en.reutsadaka.org 
Adres: 35 Shivtey Israel St., Tel-Aviv-Jaffa

Uitzicht op Tel Aviv vanuit Jaffa
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Transport en verplaatsingen

Via een reisbureau of private vervoersmaatschappij kan je een 
minibusje met chauffeur huren. Een aantal reisbureaus biedt ook 
dagexcursies of uitstappen voor meerdere dagen aan.

Als je zelfstandig rondreist, maak je het best gebruik van Israëli-
sche openbare bussen van Eged of minibussen, of van Palestijnse 
minibussen of taxi’s (vaak gedeelde taxi’s). Vraag hierover meer 
informatie in je hotel. 

In principe kan je een auto huren, maar dat is niet zo evident. 
In Israël kan je vrij rondreizen. In de Palestijnse gebieden is 
de circulatie echter moeilijker, onder meer door de Israëlische 
controleposten, waar je reispaspoort en visum worden gevraagd. 
Een ander probleem is dat er twee wegennetwerken bestaan, een 
Israëlisch (nederzettingswegen, enkel toegankelijk voor auto’s 
met een Israëlische, gele nummerplaat) en een Palestijns (voor 
Palestijnse wagens met een groene nummerplaat, maar ook 
Israëlische wagens mogen er rijden). Het is niet makkelijk om 
er wijs uit te geraken, onder meer door het gebrek aan accurate 
kaarten. Goede kaarten zijn die van het VN-Bureau voor de 
Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA), http://www.
ochaopt.org/generalmaps.aspx?id=96. 

Enkele plaatselijke reisbureaus 

Alternative Tourism Group (ATG)

Reisorganisatie in Bethlehem die ruime ervaring heeft met het 
begeleiden en organiseren van excursies in de Palestijnse gebie-
den. ATG stelde tevens een gedragscode op voor toeristen in de 
Palestijnse gebieden en bracht een reisgids over Palestina uit. 
Tel.: 02-277 21 51 
E-mail: info@atg.ps 
Website: http://www.atg.ps/ 
Adres: 74 Star Street, Beit Sahour

Siraj Center for Holy Land Studies 

Ngo uit Bethlehem die Palestijnen en mensen wereldwijd wil 
verbinden met elkaar. Het centrum promoot verantwoord toe-
risme en pleit ervoor dat toeristen niet enkel pelgrimstochten 
doen, maar ook bij families verblijven. Het doel is dat dit soort 
toerisme bijdraagt tot de Palestijnse economie.
Tel.: 02-274 85 90
E-mail: info@sirajcenter.org
Website: http://www.sirajcenter.org/index.php
Adres: YMCA Street-Andoni Building, Beit Sahour 

De Olijfbomencampagne 

Biedt reizen met Nederlandse reisbegeleiding aan. Het doel is 
Palestijnse boeren gedurende een week te helpen bij het plukken 
van olijven. Daarnaast worden ook excursies gepland.
Tel: +33/64-552 38 86
E-mail: info@plant-een-olijfboom.nl
Website: http://www.planteenolijfboom.nl/

Alternative Tours

Palestijns reisbureau uit Jeruzalem. Biedt excursies aan en orga-
niseert vervoer in de Palestijnse gebieden. 
Contact: Abu Hassan
Tel.: 052-286 42 05
Website: http://www.alternativetours.ps/

Holy Land Star Tours

Palestijns reisbureau in Bethlehem. Biedt excursies aan en orga-
niseert vervoer in de Palestijnse gebieden. 
Contact: Issa Loussi
Tel: 050-539 48 38 of 059-939 48 38
Email: info@holylandstartours.com 
Website: http://www.holylandstartours.com

Green Olive Tours

Israëlisch alternatief reisbureau. Organiseert excursies in de Pa-
lestijnse gebieden en Israël.
Contact: Fred Slomcha
Tel.: 02-721 95 40
Website: http://www.toursinenglish.com/ 

Xi. meer weten
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Achtergrondlectuur

Te gast in Israël en de Palestijnse gebieden, Nicolien Zuijdgeest, 
2012, http://www.tegastin.nl

Wereldreisgids Israël en de Palestijnse Gebieden, Michel Rauch, 
ANWB, 2011

Reisgids Landenreeks Palestijnse gebieden, Robert Soeterik, KIT 
Publishers, 2010

Reisgids Israël en de Palestijnse gebieden, Dominicus, 2012

Reisgids Palestine, Sarah Irving, Bradt, 2011

Reisgids Palestine & the Palestinians, Alternative Tourism Group, 
2008 http://www.atg.ps/index.php?lang=en&page=orderourgu
idebook 

Walking Palestine, Stefan Szepesi, Signal Books, 2012 http://
www.guardian.co.uk/world/2012/mar/19/hikers-west-bank-
palestine 

Toeristische brochures over Jeruzalem van Emek Shaveh, http://
www.alt-arch.org/publications.php 

Op de websites van Broederlijk Delen http://www.broederlijkde-
len.be en Pax Christi Vlaanderen http://www.paxchristi.be kan 
je achtergrondinformatie over het conflict en referenties voor 
verdere lectuur vinden.

Palestijnse bronnen

Visit Palestine, http://www.visitpalestine.ps/en

Palestijns bureau voor toerisme, http://travelpalestine.ps/ 

Palestinian Initiative for Responsible Tourism, http://www.pirt.
ps/

Holocausmuseum, Jeruzalem
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