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Stichting ISRAA – Beleidsplan 2020-2022 
 
Stichting ISRAA werd opgericht in 2001 en is inmiddels een gevestigde naam voor donaties 
aan Palestina en Palestijnen in armoede in andere landen. In dit beleidsplan lichten we onze 
overtuigingen, doelstellingen en ambities toe voor de periode van 2020 tot en met eind 
2022. De aankomende jaren streven wij naar professionalisering, certificering en groei. 
Groei met betrekking tot onze projecten en reikwijdte, maar ook met betrekking tot onze 
voorlichtende functie en donateurenbestand. 
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Onze overtuiging 
Stichting ISRAA gelooft dat hoop doet leven. In onze jarenlange ervaring met Palestijnse 
vluchtelingen hebben wij gezien dat zelfs het kleinste beetje hulp het beste in de mens naar 
voren brengt en aanspoort om te blijven geloven in een betere toekomst. Ook in de meest 
erbarmelijke omstandigheden willen mensen veelal hetzelfde als overal ter wereld: 
liefhebben, ontwikkelen, gezond zijn, gezinnen starten, en zorgen voor hun dierbaren. 
Stichting ISRAA draagt bij aan de verwezenlijking van deze menselijke doelstellingen in 
regio’s waar de hoop vaak verloren is.  
 
Missie 
Stichting ISRAA ziet het als haar missie om ondersteuning te bieden aan hen die ten 
onrechte slachtoffer zijn van de instabiele politieke situatie in Palestina. Zij die niet 
beschermd worden door de Internationale Rechten van de Mens. De mensen die vast zitten 
binnen de gesloten grenzen van Gaza, of in vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije of 
elders. Zij die leven onder de armoedegrens, zonder toegang tot gezondheidszorg en 
zonder hoop op een betere toekomst. Wij steunen mensen in acute noodsituaties met 
noodhulp en de allerarmsten door kleine investeringen in een betere toekomst. Wij doen dit 
onder andere door kleine financiële bijdragen, voedselpakketten, maaltijden, het helpen 
opstarten van kleine zelfstandigen, renovatie van verwoeste woningen, het aanbieden van 
matrassen, dekens, kussens en brandstof, collegegelden, opleiding en medische 
ondersteuning.  
 
Visie 
Stichting ISRAA is van mening dat iedereen op aarde gewaardeerd zou moeten worden 
volgens de Internationale Rechten van de Mens. Ieder mens heeft recht op voedsel, 
drinkwater, fatsoenlijke woonruimte, bewegingsvrijheid, gezondheidszorg, educatie en 
kwaliteit van leven. Omdat dit voor het grootste gedeelte van de, inmiddels derde generatie, 
Palestijnse vluchtelingen niet het geval is, zetten wij ons in om deze doelgroep van 
humanitaire hulp te voorzien. 
 
Kernwaarden 
Wij valideren betrouwbaarheid hoog en communiceren graag transparant met onze 
donateurs over onze werkwijze en methodes. Wij werken ethisch, integer en met 
Islamitische grondslag. 
 
Doelstelling 
Wij streven ernaar om in Nederland (en in de rest van Europa) meer bewustzijn te creëren 
m.b.t. de situatie van de Palestijnen en om de doorgaans negatieve positionering van deze 
doelgroep te doorbreken. Wereldwijd zijn er ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen, 
waarvan slechts een klein percentage burgerrechten heeft gekregen in de landen waar zij 
terecht zijn gekomen. De vluchtelingen in Gaza leven in mensonterende armoede en in 
voortdurende angst voor oorlog en bomaanslagen. De 500.000 vluchtelingen in Libanon 
hebben beperkte rechten en veelal geen vooruitzicht op medische ondersteuning, opleiding 
of ontwikkeling. De Palestijnse vluchtelingen die oorspronkelijk in Syrië terecht gekomen 
zijn hebben daar nooit burgerschap verkregen. Zij zijn tijdens de oorlog in Syrië veelal 
opnieuw gevlucht en leven nu in vluchtelingenkampen in aangrenzende landen, waar zij als 
staatlozen ook geen recht hebben op internationale hulp van andere hulporganisaties. 
Stichting ISRAA wil bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor diegenen die 
al generaties leven zonder basisrechten en tevens directe financiële en materiele hulp 
aanreiken om hoop te bieden en het bestaan van deze doelgroep draaglijker te maken. 
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Terugblik, trends en ambitie 
Al sinds 2001 bestaat Stichting ISRAA bij de gratie van haar donateurs, op basis van 
vertrouwen en de aard van onze projecten. Ontwikkelingen in de regelgeving vraagt ons om 
hervorming en strengere protocollen, waardoor wij ook kansen zien om verder te groeien. 
Kansen om meer mooie hulpprojecten op te zetten, alsmede om ons donateurenbestand uit 
te breiden en te verbreden. 
 
Terugblik 
Historisch heeft Stichting ISRAA altijd geopereerd rondom een aantal jaarlijks terugkerende, 
dan wel doorlopende projecten: 
 

• Maandelijkse bijdragen voor weeskinderen 
• Ramadan 
• Offerfeest 
• Winteractie 
• Noodhulp 

 
Ons donateurenbestand bestaat grotendeels uit personen met een Islamitische 
achtergrond, omdat schenken aan mensen die het minder hebben een onderdeel zijn van 
het geloof. Ook omdat onze vrijwilligers met grote regelmaat in moskeeën mogen vertellen 
over onze werkzaamheden genieten wij grote bekendheid binnen deze doelgroep. 
 
Trends en risico’s 
De situatie in Gaza blijft onverminderd onmenselijk. Meer dan 50% van de 
beroepsbevolking is werkloos, en ruim 80% is afhankelijk van internationale steun. 95% 
heeft geen toegang tot schoon drinkwater en er is slechts een aantal uur per dag 
beschikking tot elektriciteit. Met regelmaat vinden er ernstige luchtaanvallen plaats vanuit 
Israël; vaak als vergeldingsactie voor aanvallen van kleine terroristische cellen in Gaza. De 
onschuldige meerderheid van de bevolking zit klem in dit voortdurende conflict en wordt 
gestraft voor een situatie waar ze niet schuldig aan is.  
 
In december 2019 kondigde het ICC in Den Haag een onderzoek aan naar de schendingen 
van de mensenrechten door Israël. Dit is goed nieuws, want er is in de mainstream media 
nog maar erg weinig aandacht voor dit conflict dat al sinds 1948 duurt en steeds verder uit 
de hand loopt. Helaas wordt Palestina, en dan met name Gaza vaak geassocieerd met 
terroristische groeperingen, wat een negatieve uitwerking heeft op het maatschappelijk 
draagvlak voor noodhulp of politieke bijval.  
 
De toenemende Islamofobie in de maatschappij wordt gevoed door aanslagen die plaats 
vinden in Europa en berichtgeving van rechtse media. Dit beïnvloedt niet alleen de publieke 
opinie, maar ook de politiek. Regelgeving rondom humanitaire hulp in gebieden zoals Gaza 
wordt steeds strenger en het wordt steeds moeilijker om aan alle regels te voldoen met een 
klein team (en om de kosten van controle en administratie binnen een redelijke marge te 
houden). 
 
Ambitie 
Stichting ISRAA streeft ernaar om in 2020 het keurmerk Erkenning Goede Doelen 
Nederland van het CBF aan te vragen, zodat wij erkend worden voor onze inspanningen om 
dit ingewikkelde werk correct en transparant uit te voeren. Ook is dit een wens van onze 
bank. In verband met de WWFT moeten wij volledige transparantie kunnen bieden over 
waar het geld van onze donateurs terecht komt; iets waar wij natuurlijk achter staan. 
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Dit betekent dat wij in de komende jaren onze werkwijze steeds verder zullen formaliseren. 
Wij hebben historisch altijd gewerkt met een klein team, die op vrijwillige basis veel werk 
voor de stichting verzetten. In de toekomst voorzien wij dat we medewerkers zullen 
aannemen om bepaalde processen volgens protocol te laten verlopen en doorlopend te 
rapporteren. Ook zullen we onze communicatie naar ons donateurenbestand 
professionaliseren. We hebben plannen voor een nieuwe website, waarop we al onze 
projecten kunnen toelichten en aansluitende communicatie op social media. We willen trots 
en transparant naar voren treden met al het mooie werk dat we doen en we hopen daarmee 
ook een nieuwe doelgroep aan te spreken. We richten ons op de sociaal betrokken 
Nederlander met liefde voor humanitair werk. Wij geloven dat het CBF-keurmerk ons zal 
helpen bij een frisse positionering, die wij ook uitdragen buiten het Islamitische netwerk. 
 
Met de uitbreiding van ons donateurenbestand zal de aard van ons werk niet veranderen. 
We hopen meer weeskinderen in Gaza te kunnen ondersteunen door nieuwe financiële 
adopties en meer noodhulp te kunnen bieden aan vluchtelingen, in de vorm van 
voedselpakketten, matrassen, dekens, diesel, renovaties, etc. Daarnaast willen we meer 
werklozen in Gaza ondersteunen om aan de slag te gaan als kleine zelfstandige. Een plan 
hiervoor willen we in de komende jaren ontwikkelen. 
 
Tot slot willen we ons bestuur in de komende jaren uitbreiden van 3 leden naar 5.  
 
Kracht en zwakte 
Stichting ISRAA is zeer sterk als het aankomt op haar netwerk en kennis over de werkwijze 
in de gebieden waarin wij actief zijn. Wij kennen de regels waaraan partnerorganisaties 
moeten voldoen om projecten uit te mogen voeren. Wij weten hoe certificeringen tot stand 
komen in Gaza, in Libanon, in Turkije en Jordanië. Wij hebben toegang tot de internationale 
gegevensbank van Gaza die alle noodhulpvragen registreert en voorkomt dat projecten 
door meer dan één internationale organisatie gefinancierd wordt en we kiezen het 
merendeel van onze projecten en partners aan de hand van deze database. 
 
Onze zwakte zit hem in onze kleine organisatie in Nederland. In het verleden hebben er 
regelmatig bestuurswisselingen plaatsgevonden, waarbij zeer beperkt sprake is geweest 
van overdracht. Het huidige bestuur is zeer actief betrokken en leidt, met een klein groepje 
vrijwilligers, de dagelijkse gang van zaken. In de komende jaren willen we uitgroeien tot een 
organisatie met vaste procesbeschrijvingen en protocollen, zodat deze ook na personeels- 
en bestuurswisseling vormvast blijven. Nu we begonnen zijn met het vastleggen van deze 
nieuwe werkwijze realiseren we ons dat we ook intern moeten groeien in volume, om te 
kunnen voldoen aan alle regels en communicatie waar we ons als organisatie aan willen 
committeren.  
 
 
 
Strategische doelstellingen 
Op korte termijn dragen we er zorg voor dat de jaarrekening van 2019 voldoet aan de eisen 
die het CBF stelt voor het aanvragen van de Erkenning Goede Doelen Nederland. Dit 
betekent dat al onze transacties in binnen- en buitenland volledig gecontroleerd zijn door 
een erkend accountancykantoor. We committeren ons aan deze nieuwe standaard. Het 
eerste jaar is een grote uitdaging, omdat wij de exacte ‘flow’ van onze donaties niet eerder 
op dezelfde manier transparant hebben gemaakt voor een controlerende partij. In de hierop 
volgende jaren zal dat een stuk eenvoudiger en minder arbeidsintensief zijn, omdat we dan 
de werkwijze kennen en deze alleen maar hoeven voort te zetten.  
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Als de aanvraag voor het keurmerk gedaan is wachten wij het oordeel van het CBF af en 
zullen wij eventuele aanmerkingen op onze werkwijze en documenten verwerken en 
doorvoeren. Wij hebben goede hoop dat wij voldoen, dan wel kunnen voldoen aan de 
richtlijnen.  
 
We willen onze communicatiestrategie moderniseren, door een nieuwe website die voldoet 
aan de standaarden die we voor onszelf stellen. De nieuwe website moet een goede 
representatie zijn van onze organisatie en onze werkzaamheden. Daarnaast moet deze een 
wervend karakter krijgen, zodat we eenvoudig online nieuwe donateurs kunnen werven. 
 
We staan zo nu en dan met een stand op evenementen, waarbij foto’s van weeskinderen 
die wachten op financiële adoptie vaak goed tot de verbeelding spreken. Deze methode is 
natuurlijk ook goed te vertalen naar online en we streven er dan ook naar om deze methode 
in de toekomst in te zetten via social media. Daarnaast willen we via social media, 
nieuwsberichten, nieuwsbrieven en projectbeschrijvingen meer aandacht vragen voor het 
probleem van Palestijnse vluchtelingen in verschillende regio’s. We zijn van mening dat we 
deze voorlichtende functie tot nu toe nog niet voldoende hebben benut. 
 
Ondanks dat reizen naar Gaza een zeer ingewikkelde onderneming is, blijven we 
mogelijkheden onderzoeken om deze mogelijkheid te scheppen voor ons bestuur. Onder 
ideale omstandigheden zouden we ten minste jaarlijks naar Gaza reizen om de situatie, 
onze lopende projecten en behaalde resultaten met eigen ogen te zien. Onder de 
bestaande omstandigheden hopen we dat tenminste één van onze bestuursleden binnen 
de komende 4 jaar de mogelijkheid krijgt om deze reis te maken.  
 

Fondsenwerving 
We hebben ons bestaande donateurenbestand voornamelijk te danken aan mond-op-mond 
reclame en presentaties die we hebben mogen geven in moskeeën en/of evenementen 
door heel Nederland. In het verleden waren daar vrijwilligers bij met een collectebus, maar 
tegenwoordig verwijzen wij naar de website of maken we gebruik van een mobiel 
pinapparaat.  
 
Ambities 
In de toekomst willen we meer investeren in fondsenwerving via internet, door onze social 
mediakanalen te laten groeien en gebruik te maken van een contentplan en 
advertentiemogelijkheden. Hoewel platformen zoals Facebook en Instagram heel erg streng 
zijn met advertenties rondom humanitaire onderwerpen, hopen we dat we met een CBF-
keurmerk ook in aanmerking komen voor een erkenning door Facebook, waardoor onze 
mogelijkheden toenemen. De nieuwe website zullen we optimaliseren voor Google, zodat 
potentiele donateurs ons kunnen vinden op Palestina-gerelateerde onderwerpen.  
 


