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1. Inleiding 

2018 was een succesvol jaar voor Plant een Olijfboom. Ongekend veel gesponsorde 
olijfbomen, enthousiaste reizigers, nieuwe vrijwilligers. Echter werken we wel voor 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid in Palestina en ter plekke is minder reden voor 
blijdschap. De bezetting gaat onverminderd door en de kolonisatie van het Palestijnse land zit 
in een stroomversnelling.  

In het derde jaar van het bestaan van de stichting werden 2.371 olijfbomen gesponsord via 
Plant een Olijfboom, die in het plantseizoen (dec 2018-mrt 2019) aangeplant worden in 
Palestina. In 2017 waren dit nog 1.672 olijfbomen. 

Visie, missie en doelen stichting Plant een Olijfboom 

Visie: Een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël met gelijkwaardigheid voor alle burgers, 
inclusief Palestijnse vluchtelingen. 

Missie: Ondersteunen van Palestijnse boeren door het vergroten van bewustwording over de 
situatie in Palestina en het tonen van solidariteit door het sponsoren van olijfbomen. 

Doelen:  
1. Solidariteit met de Palestijnse boeren 
2. Voorlichting/bewustwording over de situatie van de Palestijnen 
3. Een goed functionerende organisatie  

Achtergrond 
In 2001 werd in Palestina de campagne "Houd hoop levend - Plant een olijfboom!" gestart. 
Deze  wordt sinds 2004 in Nederland gesteund, en kreeg bekendheid als de 
Olijfbomencampagne. Eind 2015 werd de campagne een eigen rechtspersoon en ging op in 
stichting Plant een Olijfboom welke sinds 2016 actief is.  

2. Aanleiding 

De aanleiding voor de activiteiten van stichting Plant een Olijfboom is gelegen in de 
grootschalige vernietiging van Palestijnse olijfbomen door het Israëlische leger en kolonisten. 
Meestal worden deze bomen ontworteld en vernield in het kader van de bouw en uitbreiding 
van onder het internationaal recht illegale nederzettingen, wegen die de nederzettingen met 
elkaar en Israël verbinden en de afscheidingsmuur. Ook heeft een groeiend aantal Palestijnse 
boeren geen toegang tot haar landbouwgronden door de bouw van de muur, checkpoints die 
ingesteld zijn of grond die geconfisqueerd wordt. 

Het aantal vernielde olijfbomen is enorm. Volgens de Joint Advocacy Initiative (JAI) gaat het 
inmiddels om meer dan een miljoen bomen sinds de start van de staat Israël. Tot op de dag 
van vandaag worden er bomen ontworteld. 

Verschuiving richting 'geweldloos verzet tegen landconfiscaties' 
De nadruk is de laatste jaren meer komen te liggen op het aanplanten van olijfbomen als 
middel om de plannen die Joodse kolonisten en het leger hebben met de Palestijnse 
landbouwgrond aan de kaak te stellen.  

Met het planten van olijfbomen worden de Palestijnen aangemoedigd om hoop levend te 
houden en hun commitment om constructief te werken aan vredesopbouw te versterken. 
Door het planten van olijfbomen blijft het land gecultiveerd en kan het land niet middels de 
door Israël gebruikte 19e eeuwse Ottomaanse wet tot staatsland worden verklaard. Bovendien 
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is Plant een Olijfboom een goed middel om ‘advocacy’ werk in Nederland te doen. Plant een 
Olijfboom zet daarmee in op bewustwording, geweldloos verzet en solidariteit. 

3. Samenwerking 

Palestijnse partners 
Plant een Olijfboom werkt actief samen met twee organisaties in Palestina: 

1. De Olijfbomencampagne ‘Houd Hoop Levend’ (Olive Tree Campaign - Keep Hope Alive), 
een actie van de Joint Advocacy Initiative van de East Jerusalem YMCA en YWCA Palestine 
(JAI) 

2. To Be There 

Palestijnse Missie in Nederland 
Onze vrijwilliger Marthe was aanwezig bij de Palestijnse Missie in Nederland tijdens een door 
de Missie georganiseerd event op de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse 
Volk op 29 november. Tijdens deze avond stond de groeiende solidariteit vanuit Nederland 
centraal.  

Next to Normal - Palestinian Stories Untold 
Via de website hebben we het story telling event van Next to Normal gepromoot. Een manier 
voor onze volgers om verhalen van Palestijnen te horen zonder naar Palestina te reizen. 

Het Palestijnse dorp Far’ata 
In Far’ata werden in 2016 door Erik Ader 1100 olijfbomen gesponsord. Sindsdien onderhouden 
wij contact met het dorp en plaatsen wij af en toe updates.  

4. Palestina in 2018 

Teveel mensenrechten-schendingen vonden opnieuw plaats in Palestina. Plant een Olijfboom 
gaf aandacht aan een aantal grote gebeurtenissen, met een focus op landrechten en 
Palestijnse boeren. 

70 jaar Nakba 
Voor de zeventigste maal werd dit jaar op 15 mei de Nakba herdacht: de catastrofe waarin 
zo’n 750.000 Palestijnen werden verdreven van hun land en huizen. Sinds die dag wachten zij 
op hun terug keer. 

Heftig plukseizoen 
Tijdens het plukseizoen was er in onze liveblog te volgen hoe de Palestijnse boeren werden 
geteisterd door een golf van geweld. Een schokkend overzicht van 35 aanvallen die ons 
bereikten. Waaronder: 

❌  gestolen oogsten 

❌  een met raketten vermoorde boer in Gaza 

❌  aanvallen op boeren door kolonisten 

❌  duizenden gekapte, verbrande en vertrapte olijfbomen 

❌  boer gearresteerd voor werken op zijn land 

❌  vernielde landbouwgrond 

❌  verjaagde, angstige boeren 
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❌  ontzeggingen tot land door leger 

❌  vernielde waterputten 

❌  beschietingen van boeren in Gaza 

❌  confiscatie van Palestijnse eigendommen 

❌  land ingepikt voor illegale nederzetting 

❌  obstructie van werk aan landbouwwegen 

❌  boeren die gewond raakten door traangas 

Khan al-Ahmar 
We zijn blijven berichten over de dreiging van de sloop van het Palestijnse bedoeïnen-dorp 
Khan al-Ahmar en de deportatie van de bewoners. Ondanks dat de dreiging zeker niet 
verdwenen is, is de sloop en deportatie wel degelijk uitgesteld. Dit laat het belang zien van de 
internationale aandacht en solidariteit.  

al-Khader  
Afgelopen zomer werd duidelijk hoe belangrijk het sponsoren van olijfbomen is. Een aantal 
boeren uit het Palestijnse dorp al-Khader kregen een confiscatie-order, maar het land met 
olijfbomen werd met rust gelaten.  

Gaza 
Plant een Olijfboom plant met name olijfbomen aan op de Westoever, hoewel er ook 
concrete plannen zijn om te gaan planten in Gaza. Voorheen hebben we in mindere mate 
aandacht besteed aan de gebeurtenissen in Gaza, maar aangezien wij staan voor 
rechtvaardigheid voor alle Palestijnen, hebben we in 2018 met aandacht naar meer balans 
gezocht. In november werd Gaza zwaar gebombardeerd. Wij schreven en deelden berichten 
over de Great Return March in Gaza, die in maart begon en sindsdien nog elke dag Palestijnse 
levens eist. 

Wetgeving 
Het Israëlische regime heeft verschillende wetten aangenomen die de positie van Palestijnen 
verder doen verslechteren. De meest opvallende in 2018 met verregaande gevolgen is de 
zogenaamde ‘Joodse natiestaat’-wet welke Israël officieel bestempelt als thuisland van het 
Joodse volk. Voortaan hebben alleen Joden het recht op nationale zelfbeschikking. De 
overige 20,9 procent van de inwoners – vooral Palestijnen – heeft het nakijken. Tevens stelt de 
wet dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël is. 
Ook werden er wetten aangenomen waarmee het wapenbezit voor kolonisten is verruimd, 
werd een outpost gelegaliseerd, en werd marteling tijdens de ondervraging van een 
gevangene goedgekeurd door een rechter. Een paar voorbeelden van wetten die ook het 
leven van de Palestijnse boeren bemoeilijken, aangezien het werk op het land onveiliger 
wordt, land makkelijker ingenomen kan worden en boeren ook regelmatig gearresteerd 
worden.  

5. Activiteiten Plant een Olijfboom in 2018 

De activiteiten van Plant een Olijfboom waren in 2018 zowel online als op locaties in het land. 
Namens Plant een Olijfboom waren er door het land verschillende vrijwilligers bij kramen te 
vinden waar mensen de gelegenheid hadden om te horen over ons werk, Palestijnse 
spulletjes te kopen en natuurlijk een olijfboom konden te sponsoren. Onze vrijwilligers 
verkleumden bijvoorbeeld op de Kerstmarkt in Utrecht om mensen te vertellen over de 
Palestijnse boeren; Deelden het verhaal tijdens iftars in de maand Ramadan; Stonden op het 
Bevrijdingsfestival; Gaven lezingen; Of zorgden ervoor dat er in de kerk gecollecteerd werd.  
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Plant een Olijfboom-dag 2018 
Zaterdag 3 maart was de jaarlijkse Plant een Olijfboom-dag. Deze dag stond in het teken van 
inspiratie, handelingsperspectief, ontmoeting en interactie, en begon met een lunch verzorgd 
door Zahia's Oosterse Maaltijden en restaurant Syr. Het ging ook over wat vrijwilligers en 
geïnteresseerden kunnen doen, groot- of kleinschalig. 

Esther vertelde over de mogelijkheden als vrijwilliger bij Plant een Olijfboom. Hazem vertelde 
over het leven in Gaza. Marijke enthousiasmeerde mensen in eigen kring olijfbomen uit te 
delen. Harrie gaf een promo van het Plant een Olijfboom-spel. En Johan deed verslag van de 
Plukreis waar hij aan deelnam in 2017. Filmdag met het Oog op Palestina sloot de dag af met 
een filmvertoning gevolgd door een discussie. 

May en Carolien organiseerden de dag. Er waren zo’n dertig mensen bij de dag aanwezig. Na 
deze dag zijn vier mensen zeer actief aan de slag gegaan voor Plant een Olijfboom. 
 

Ramadan  
Tijdens de Ramadan zijn verschillende uitingen op Facebook gedaan waarin volgers 
opgeroepen werden om een olijfboom te sponsoren. In de afgelopen jaren hebben we veel 
aandacht gegeven aan de promotie van ons werk tijdens de maand Ramadan. Het ziet ernaar 
uit dat mensen specifiek tijdens de Ramadan opnieuw een boom sponsoren en anderen 
erover vertellen. Want dit jaar hebben we niet enorm veel energie gestopt in de promotie 
maar werden er ongekend veel bomen gesponsord, zeker 800 olijfbomen zijn te koppelen 
aan de maand Ramadan.  
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Tijdens de Ramadan ging Loubna M naar het BarmHartDiner in Den Haag waar zij een stand 
had waar mensen olijfbomen konden sponsoren en spulletjes konden kopen. Hier werden zes 
bomen gesponsord. Voorgaande jaren mochten we ook spreken, maar dat was dit jaar niet 
afgestemd. Dat maakt wel een groot verschil voor het aantal bomen dat gesponsord is. 

May heeft gesproken bij de CiMENA iftar in Rotterdam. Daar werden tien olijfbomen 
gesponsord. Ook bij Su-Shi heeft ze het verhaal van de Palestijnse boeren verteld. 

Wereldkinderen in Amersfoort 
15 t/m 17 januari vond aan de Hogeschool Amersfoort (HUA) 
het congres ‘Wereldkinderen’ plaats. Esther, José, Gonnie en 
Ludka gingen namens Plant een Olijfboom in gesprek met 
studenten Pedagogiek over reizen en de aanplant van 
olijfbomen. 
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Lezingen in Noord Nederland: Adrie en Wim Minnaard hebben in 2018 bij vier bijeenkomsten 
een voordracht gegeven over o.a. Plant een Olijfboom. 

Bevrijdingsfestival Den Haag: We deelden een stand met docP en spraken daar met veel 
mensen over Plant een Olijfboom en de bezetting waaronder de Palestijnen leven. Ook 
werden er bij de stand spulletjes en olijfbomen gekocht. Jose en Loubna M waren er namens 
Plant een Olijfboom. 

Werkgroep Culemborg 
Vrijdagavond 20 april was Anna Krijger voor een 
boekpresentatie te gast in boekhandel Tomey op 
uitnodiging van de Culemborgse werkgroep 
Plant een Olijfboom. In het boek ‘Hipsters, 
baarden, martelaren. Ontmoetingen in Israël en 
Palestina’ portretteert ze heel verschillende 
Israëli’s en Palestijnen die vertellen over hun 
ervaringen en opvattingen. De portretten 
worden afgewisseld met achtergrondinformatie, 
historie en persoonlijke ervaringen. 

Online actie 22.222e boom 
Na veertien jaar actief te zijn werd in 2018 een mijlpaal bereikt: de 22.222e olijfboom is 
gesponsord. Deze boom werd gesponsord door Barbara van Vliet en om dat te vieren mocht 
zij de 22.223e boom gratis aan iemand cadeau geven. In een online interview vertelde zij 
waarom zij al jaren Plant een Olijfboom steunt. 

Internationale dag van FNV Vakbond 
Op 1 december was Plant een Olijfboom te gast bij de Internationale dag van FNV Vakbond. 
De basis voor de vakbeweging en Plant een Olijfboom is rechtvaardigheid. Daarom werken we 
al vele jaren samen. Harrie sprak tijdens een gezamenlijk workshop, waarin onderzocht werd 
waarom ons werk vruchtbaar is en hoe de FNV de komende jaren met Palestina aan de slag 
kan gaan. 'Geen bomen geplant, maar wel zaadjes voor de toekomst’. 

Sinterklaas 
Tijdens Sinterklaas hebben we gedichten gedeeld op Facebook. 
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https://planteenolijfboom.nl/actueel/2018/5/1/erover-blijven-praten-en-schrijven
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Kerst 
We waren opnieuw aanwezig bij de kerstmarkt op de Twijnstraat in Utrecht. Ook de markt zelf 
besteedde aandacht aan Plant een Olijfboom op hun Facebook pagina. Er waren tien 
vrijwilligers verspreid over de dag, en we hadden dit jaar een theetafel naast een grote Plant 
een Olijfboom banner. Luc, Saber, Soumaya, Karima, Ingeborg, Marianne, Agaath, Marijke, Jose 
en Harrie waren erbij. Marijke van ProPal doneerde naderhand een heleboel spulletjes aan 
Plant een Olijfboom om in de toekomst te verkopen. 
 

Agaath was met een stand bij de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. 

Op 1 december stond Harrie op de Adventsmarkt van de kerken in Utrecht.  

Lutherse Kerk Utrecht heeft gecollecteerd voor Plant een Olijfboom.  

Olijfbomen voor Ahed Tamimi 
Plant een Olijfboom droeg Internationale Vrouwendag op aan Ahed Tamimi. Het Palestijnse 
meisje dat december 2017 een soldaat sloeg en daarom tien jaar gevangenisstraf kon krijgen. 
Zij werd uiteindelijk veroordeeld tot acht maanden. Zolang zij in de gevangenis zat kon men 
een olijfboom sponsoren om aan te laten planten in het dorp van Ahed - Nabi Saleh. In totaal 
zullen 358 olijfbomen aangeplant worden. 

“Ahed en de olijfboom, beiden symbolen van standvastigheid en veerkrachtigheid.” 

1.000 euro van het Torfsfonds 
Via Facebook tipte iemand ons als project dat 1000 euro zou moeten krijgen van het 
Belgische Torfsfonds. We schreven ons in en startte de campagne om stemmen te 
verzamelen. We kregen voldoende stemmen om het volledige bedrag toegekend te krijgen. 

In memoriam 

Dit jaar zijn we mensen verloren die zich jaren hebben ingezet voor Palestina. Mensen zoals 
Margriet Teders, Ds. Henri Veldhuis, Clemens Egelie en Ronald Dooper en Selena Jans. Onze 
woorden kunnen niet uitdrukken hoe waardevol hun strijd voor hoop, rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid is geweest. Met dankbaarheid strijden wij verder voor de waarden waarop 
deze mensen hun leven stoelden. 

In Memoriam Margriet Teders boomgaard 
Dinsdag 13 februari overleed de altijd strijdbare en standvastige Margriet Teders op bijna 92 
jarige leeftijd. José van Leeuwen initieerde het idee om voor Margriet Teders olijfbomen in 
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Palestina te laten aanplanten. 114 olijfbomen werden in haar naam gesponsord in de Margriet 
Teders boomgaard. 

In Memoriam Clemens Egelie boomgaard 
Maandag 15 oktober overleed Clemens Egelie op 85 jarige leeftijd, die zijn leven in het teken 
zetten van hoop en strijde voor rechtvaardigheid voor allen. Hij deed mee aan een Plukreis. 
Tijdens de uitvaart werd een collecte gehouden. Daarmee zijn 146 olijfbomen gesponsord die 
ter nagedachtenis aanplant worden in de Clemens Egelie boomgaard.  

In Memoriam bomen 
Op 23 december kwamen Ronald Dooper (44) en Selena Jans (34) om het leven bij een 
tragisch motorongeluk. Ronald Dooper deed in 2008 mee met de Plukreis. Samen met zijn 
partner Selena zette hij zich op vele manieren in voor een rechtvaardigere wereld, Ronald in 
het bijzonder voor de Palestijnen, en via de Internationale Socialisten en de SP ook daarbuiten 
en in Nederland.  

Henri Veldhuis overleed 30 juli op 63 jarige leeftijd heel plots tijdens een wandelvakantie in 
Engeland. Hij kwam op voor mensenrechten en het internationale recht tijdens zijn leven en 
als PKN predikant van de Barbarakerk te Culemborg. Jan den Hertog, voorzitter werkgroep 
Plant een Olijfboom Culemborg, deelde zijn herinneringen via onze website. 

Voor Ronald, Selena en Henri worden ter nagedachtenis olijfbomen aangeplant.  

Filmdag “met het oog op Palestina” boomgaard 
De Filmdag “met het oog op Palestina” werd opgeheven. Met het overgebleven geld wordt 
onder andere een olijfboomgaard aangeplant met 56 olijfbomen. 
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5. Doelstellingen 

Solidariteit 

Solidariteit: Doel 1. Sponsoren van olijfbomen 
Het beoogde resultaat volgens werkplan 2018 was 1.650 bomen. In 2018 zijn in totaal 2.371 
bomen gesponsord via Plant een Olijfboom. Het totale aantal in Nederland gesponsorde 
olijfbomen vanaf de start van de campagne komt daarmee op 31 december 2018 op 24.258 
bomen.  

Loubna A en May zijn ons certificaten dream team! De bomen eindstand is ongekend hoog 
voor ons kleine landje. Meer dan 20 procent van alle bomen die worden gesponsord komt via 
sponsoren van Plant een Olijfboom. Dit jaar zullen in Palestina 11.500 olijfbomen aangeplant 
worden. 
  
Solidariteit: Doel 2. Organiseren van reizen naar Palestina 
Plant een Olijfboom bood vijf mogelijkheden aan voor Nederlanders om naar de Palestijnse 
gebieden te reizen. Om zo het werk van Plant een Olijfboom ter plaatse te bezoeken en een 
actieve bijdrage te leveren middels aanplant van olijfbomen of deelname aan de olijfpluk.  

Tien mensen uit Nederland en België namen deel aan de Plant-, Pluk- of Kerstreis en werkten 
met Palestijnse families op hun land en maakten veel verschillende excursies. Daarnaast hielp 
Plant een Olijfboom een drietal mensen met het vormgeven van hun individuele reizen. Ook 
hebben we de Jongerenreis en de Palestijnse Landdagreis gepromoot, maar kregen geen 
Nederlandse deelnemers. De Jongerenreis viel dit jaar net buiten de Nederlandse 
zomervakantie, daarom hebben we meteen met onze partner afgestemd het volgend jaar 
anders te plannen, zodat ook Nederlandse jongeren weer mee kunnen doen. 

Saber startte eind 2018 als coördinator Reizen. Aan de structuur voor de reizen heeft Esther in 
de maanden voorafgaand aan de Plukreis veel aandacht besteed, evenals werving van 
reizigers. Met als resultaat dat acht mensen uit Nederland en België mee gingen plukken en 
er kwam een aanmelding voor de Kerstreis. Ook is er een groep mensen die voornemens in 
de toekomst mee te gaan.  

In 2018 is onze begeleiding uitgebreid en werd de eerste reünie voor een reizigersgroep 
georganiseerd. Een moment waar iedereen zijn verhalen kan delen en op ideeën kan komen 
om de ervaringen in te zetten om de Palestijnen ook vanuit Nederland te steunen. Dit werd 
goed ontvangen, we hebben ruim drie uur met de reizigers gesproken. Deelnemers spraken 
over een rijke ervaring, een emotioneel zware, indrukwekkende, maar bovenal bijzondere en 
waardevolle tijd. 70 procent heeft zich direct als vrijwilliger ingezet na terugkomst. 

Solidariteit: Doel 3. Inspelen op actuele gebeurtenissen i.s.m. lokale partners 
Ook in 2018 lagen vele velden en boeren onder druk. Er werden olijfbomen vernield, verbrand, 
ontworteld, uitgetrokken, vergiftigd en gestolen. Boeren werden regelmatig aangevallen door 
agressieve kolonisten of verhinderd naar hun velden te gaan door soldaten van het Israëlische 
regime. Plant een Olijfboom heeft hier aandacht voor gevraagd via diverse eigen artikelen en 
het delen van andere nieuwsberichten. Ook spraken wij over deze gebeurtenissen wanneer 
wij aanwezig waren bij activiteiten.  

Solidariteit: Doel 4. Het steunen van andere Palestijnse initiatieven op het gebied van 
landrechten 
Plant een Olijfboom wil graag Palestina breed Palestijnse boeren ondersteunen en de 
activiteiten op het gebied van landrechten uitbreiden. Het verkennen van alternatieve 
Palestijnse initiatieven rondom landrechten heeft dit jaar weinig aandacht gekregen en staat 
voor de volgende jaren op de agenda. 
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Voorlichting/bewustwording 

Voorlichting/bewustwording: Doel 1. Informeren algemeen publiek in Nederland 
In 2018 heeft Plant een Olijfboom veertien keer gesproken of een stand gehad op 
bijeenkomsten, bij festivals of andere activiteiten.  

Het boekje 'Boer zoekt Boom' werd ter verkoop aangeboden, dit boekje brengt de verhalen 
van de Palestijnse boeren dichterbij Nederlanders. Vaak ook werden Palestijnse spulletjes 
verkocht waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van Plant een Olijfboom. We 
plaatsten 39 berichten op onze website, welke werden verspreid via Facebook. Op Facebook 
werden 123 berichten geplaatst. 

Publicaties 
In 2018 werd aandacht gegeven aan Plant een Olijfboom in het bulletin van de 
Keizersgrachtkerk op 1 december 2018.  

Voorlichting/bewustwording: Doel 2. Informeren en betrekken van onze doelgroepen 
Betrokkenheid van Nederlanders blijkt o.a. uit de sponsoring van olijfbomen, de aanvraag van 
promotiemateriaal, het organiseren van activiteiten door vrijwilligers, deelname aan de reizen 
en participatie in bijeenkomsten georganiseerd door Plant een Olijfboom. 

Steeds meer mensen vragen ons folders toe te sturen, om bijvoorbeeld in de regio Groningen 
uit te delen bij de wakes van Vrouwen in het Zwart, of gewoon aan vrienden en bekenden. 

Van deelnemers aan de reizen blijft na terugkomst in Nederland meer dan de helft in contact 
Plant een Olijfboom. Ze laten weten wat ze met hun ervaringen doen. Natuurlijk wordt er in 
eigen kring gesproken over de ervaringen. Daarnaast geven velen een presentatie in hun kerk 
of op hun school of bij hun politieke partij.  

Voor geïnteresseerden en deelnemers aan de Plukreis en de Kerstreis werd een 
voorlichtingsbijeenkomst en reünie georganiseerd. Voor de deelnemer aan de Plantreis is de 
voorbereiding telefonisch gegaan. 

Onze vrijwilligers reageren positief op verzoeken om te komen helpen bij activiteiten, deel te 
nemen aan vrijwilligers activiteiten of post in ontvangst te nemen. Er worden ook eigen 
initiatieven genomen om activiteiten te organiseren en geld in te zamelen voor de sponsoring 
van olijfbomen. 

Voorlichting/bewustwording: Doel 3. Een goed functionerende website & social media 

Facebook 
https://www.facebook.com/Plant-een-Olijfboom-208748143295/ 
Het aantal volgers van onze Facebook pagina steeg in 2018 van 1946 volgers naar 2104, een 
stijging van 158 mensen die ons interessant vinden, dit is vergelijkbaar met 2017. 

Veel berichten worden geliked en gedeeld, maar 
doordat Facebook de manier van berichten tonen 
heeft aangepast lijkt het erop dat sommige 
berichten eigenlijk aan niemand getoond worden. 
Zo zijn er berichten met een bereik van rond de 
100, en berichten met een bereik in de duizenden. 
Het grootste bereik was 4500 voor een post over 
het op tijd ontvangen van certificaten voor Eid ul-
Fitr, gevolgd door een post met een bereik van 
4200 over de Palestijnse Landdag. 
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Website 
https://planteenolijfboom.nl/ 
De meeste bomen zijn via de website gesponsord in 2018. Andere manieren waarop bomen 
zijn gesponsord waren: contant op locatie, via pin met iZettle, via een payment link (Plink) van 
Mollie en stortingen op onze bankrekening. 

Er waren 19.700 unieke bezoekers (groei 127,6%) en de website werd 15.800 keer bezocht 
(groei 45,6%), waarbij ruim 42.800 keer een pagina bekeken werd (groei 93,8%). Tijdens de 
Ramadan was een enorme piek te zien. 

De website wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien. Er staan regelmatig verslagen 
op van bijeenkomsten en de solidariteitsreizen. Als men via de zoekmachine Google zoekt 
naar de trefwoorden olijfboom en Palestina, staat de website van Plant een Olijfboom 
bovenaan in de zoekresultaten. 

Google resultaten 2018 

Op de website proberen we een balans te houden tussen het nare nieuws van 
landconfiscaties en vernielingen, en interessante verhalen. We hebben in 2018 daarom ook 
regelmatig persoonlijke verhalen van mensen gedeeld. Het verhaal van vrijwilliger Marthe 
over het aanplanten van olijfbomen in augustus en “Het leven van Palestijnse boeren door de 
ogen van een Vlaamse boerenzoon” zijn daar voorbeelden van. 
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Nieuwsbrief 
Plant een Olijfboom stuurde in 2018 zes keer een digitale nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief 
staan successen van de campagne, oproepen om mee te doen als vrijwilliger en bomen te 
sponsoren, en aankondigingen van activiteiten en reizen die georganiseerd worden.  

Een goed functionerende organisatie 

Er werden jaarplannen geschreven, inclusief budget. Er is een jaarverslag en er komt een 
financiële afrekening.   

Organisatie structuur in 2018 
In 2018 bouwden we verder aan een stevige basis voor de stichting. Na een kort 
zwangerschapsverlof keerde Esther terug als coördinator en besteed zij wekelijks 12 - 20 uur 
aan Plant een Olijfboom. Harrie en John bleven als bestuursleden actief. Saber en Marianne 
werden aan het einde van het jaar geselecteerd voor het bestuur en zullen begin 2019 van 
start gaan. Naast het bestuur heeft de stichting verschillende vrijwilligers die zich op 
verschillende manieren en intensiteit inzetten voor de doelen van de stichting. In 2018 
hebben dertig mensen zich ingezet als vrijwilliger voor Plant een Olijfboom. 

Het bestuur overlegt regelmatig met de coördinator. En er wordt dagelijks via app contact 
gehouden met elkaar. Daarnaast werden er enkele keren live-sessies en tweemaal een 
heidag voor het bestuur georganiseerd.  

Donaties 
We zijn ontzettend dankbaar dat mensen steeds vaker besluiten ons werk (structureel) te 
steunen met een donatie. Daardoor kunnen we continuïteit aanbrengen in ons werk.  

We werden dit jaar ook gesteund met een bijzondere gift van ProPal die een groot deel 
Palestijnse producten aan ons schonk voor in onze stand. Marijke’s ProPal winkel gaat nog wel 
door alleen op een andere manier.  

De afgelopen twee jaar zijn we gesteund door een gulle anonieme donor. Helaas vervalt die 
steun het komende jaar. Echter zijn we ontzettend dankbaar voor alles wat wel mogelijk is 
geweest dankzij deze steun. 

Financiën 
De stichting is financieel gezond. 
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5. Conclusie 

Plant een Olijfboom heeft als belangrijke doelstelling het creëren van meer bewustwording 
onder het Nederlandse publiek omtrent de bezetting van de Palestijnse gebieden en de 
gevolgen van deze bezetting op het dagelijks leven van de Palestijnen, met name de boeren 
die hun olijfbomen kwijtraken. Door de vele presentaties, artikelen, interviews, uitdelen van 
informatiemateriaal en informatie-stands bij activiteiten, zijn het afgelopen jaar duizenden 
nieuwe mensen bereikt. Ook komen we steeds vaker mensen tegen die al bekend zijn met 
Plant een Olijfboom.  

Verder biedt Plant een Olijfboom handelingsperspectief door het sponsoren van een 
olijfboom, maar ook aan de mensen die zich als vrijwilliger op een actievere manier willen 
inzetten om de verhalen van de Palestijnse boeren en het werk van Plant een Olijfboom aan 
een breder publiek bekend te maken. 

Plant een Olijfboom is voor veel mensen een eerste kennismaking met de situatie in de 
Palestijnse gebieden en dient vaak als opstapje om actief te worden in het streven naar een 
rechtvaardige oplossing. Plant een Olijfboom heeft een duidelijk spin-off effect en maakt het 
mogelijk de thematiek op de agenda te krijgen van andere organisaties en instellingen. 

Houd hoop levend in 2019 
Zijn er aanwijzingen voor optimisme in 2019? Gezien de vreselijke berichten die we lezen over 
wat de Palestijnen ten deel valt zinkt de hoop je makkelijk in de schoenen. Echter zien we ook 
een verschuiving, meer mensen sponsoren olijfbomen, willen op reis gaan, sluiten zich aan als 
vrijwilliger, en dit gebeurt niet alleen bij Plant een Olijfboom, maar ook bij andere organisaties 
die zich inzetten voor de Palestijnen. Dat de hardheid en realiteit van de bezetting nog steeds 
voortduurt betekent dat we ons het komende jaar moeten blijven inzetten voor het behoud 
van het Palestijns land. We blijven werken om de hoop levend te houden, onze solidariteit te 
tonen, met steeds meer mensen. We hopen 2019 een jaar te maken met nóg meer olijfbomen 
voor de Palestijnse boeren en het delen van nog meer mooie (en ook de harde), oprechte 
verhalen en ervaringen in Palestina. 

6. Dank! 

Heel erg bedankt aan alle mooie mensen die gesponsord, gedoneerd, gereisd, gedeeld, en 
geholpen hebben!  

En een onwijze dikke duim omhoog aan onze geweldige vrijwilligers die zich in 2018 zo 
waardevol hebben ingezet: Loubna, Loubna, May, Marthe, Mark, José, Agaath, Saber, 
Soumaya, Karima, Ingeborg, Marijke, Luc, Adrie, Wim, Marianne, Gonnie, Carolien, Lian, Jan, 
Jan, Bert, Henk, Geeske, Ludka, Mechtild, Hiske, Rinske, Johan en Hazem.  

Namens het bestuur en coördinator: John, Harrie en Esther 
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