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NIEUWSBRIEF 4

Met de groeten van de staf
Sjaloom! Salaam!

Volop zomer en hier zijn we weer! Hopelijk ben je de temperatuur ondertussen al wat gewoon. Het is de ideale voorbereiding voor 
onze tocht door Israël/Palestina! Genoeg inleiding, want we hebben ruimte nodig voor massa’s nieuws! Tot 1 september!

Jolien, Jo, Karel en proost Dirk

Tweede ontmoetingsdag op zondag 1 september 2019
Vanaf 13.30 uur ben je welkom in de Clemenspoort te Gent. Dit is het adres: Overwale 3 te 9000 Gent. 

Hoe vind je de Clemenspoort?
De Clemenspoort is héél gemakkelijk te bereiken. Vanuit het station Gent-Sint-Pieters ga je de Voskenslaan in.  
Ter hoogte van de Carrefour Express, Voskenslaan 56 en dit is net voor de redemptoristenkerk, sla je rechts af en je 
bent er! Hoe dat eruit ziet? 

Hou er rekening mee dat er geen parkeerplaats is in en rond de Clemenspoort indien je met de wagen komt. Parke-
ren kan uiteraard in de Voskenslaan. Voor fietsen is er wel parkeerplaats voorzien.
Om 14 uur vliegen we er in! Vergeet niet dat je een examen moet afleggen! Zie vorige nieuwsbrief. Wie slaagt, mag 
een verrassing verwachten! Spannend, hé! Verder zal Karel zot doen, hebben we een ‘Canvasmoment’ met een  
‘special guest’, geven we massa’s praktische info en ronden we af met een kort bezinningsmoment.  
Heb je nog vragen of wil je nog werken aan jullie activiteiten dat kan zeker en vast. Om 18 uur kan iedereen zeker 
huiswaarts.
Bevestig zeker je aan- of afwezigheid aan Dirk (dirk@ksa.be of dirk@klj.be) tegen 15 augustus zodat we praktisch 
verder kunnen voorbereiden!

   Redemptoristenkerk                              Clemenspoort                                                             Carrefour Express



Thuisblijversinfo

Ongeruste mama’s, papa’s, vriendjes en vriendinnetjes kunnen  
altijd terecht op het GSM-nummer van Dirk (0032 486 30 06 72). 

Voor noodgevallen is onze contactpersoon in België: 
Brecht Goerlandt (0032 494 17 92 71). 

Geef deze nummers zeker door aan jouw thuisfront! 

Bagage

Iedereen zal razend benieuwd zijn naar welke spannende dingen jij meemaakt in Israël/Palestina. Ja, ja, ze gaan je 
elke minuut willen én kunnen volgen. Via de website van KLJ en KSA zal de link naar onze reisblog te vinden zijn voor 
ons vertrek. 

... wordt gevolgd!

Op jouw gezondheid

Om naar Israël/Palestina te reizen heb je geen inentingen of prikkende 
spuiten nodig! Als je medicatie nodig hebt, dan moet je die zelf voor-
zien. 

Vergeet niet om de medische fiche (zie bijlage) in te vullen en door te 
mailen naar proost Dirk (dirk@ksa.be of dirk@klj.be) ten laatste op 15 
augustus 2015! Dank voor jouw sympathieke medewerking!

Neem zeker geen opzichte dure dingen mee. Ook alcohol, drugs, zakmessen (zeker niet in handbagage), scherpe  
voorwerpen in handbagage, spuitbussen, batterijen, … laat je (beter) thuis. Nog meer info kan je vinden op  
‘Brusselsairport.be’.

De bagagelijst kreeg je al bij de vorige nieuwsbrief. Moesten er nog vragen zijn, neem dan contact op met proost Dirk 
(dirk@klj.be of dirk@ksa.be).

Wat neem je best mee: een rugzak of harde valies?
Een rugzak kan je voor 10 Euro in plastiek wikkelen. De kans bestaat dat lintjes aan je rugzak ergens tussen blijven 
haperen en zorgen voor scheuren in je rugzak.
Je moet je bagage nooit op je rug dragen. Voorzie wel een rugzakje als handbagage.
De Israëlische veiligheidsdiensten controleren elke valies. Indien ze op slot is, wordt ze open gebroken. Wil je geen 
schade aan je valies: laat die altijd open!



jullie Hebreeuws en Arabisch, uiteraard! Hopelijk zijn jullie, net zoals wij, druk aan het oefenen. We herhalen voor jullie 
graag nog even de les. Het examen gaat door op 1 september!

Misschien lees je de Bijbel al in het Hebreeuws? De eerste woorden in de Bijbel kan je alvast uit het hoofd leren! 

Hoe staat het met ...

Wil je geld uit een Israëlische of Palestijnse muur halen, dan moet je jouw ‘financiële instelling’ hiervan op de hoogte 
brengen!
Wie het wenst kan bij aankomst ook € 30 krijgen in Israëlische sjekel. Wij voorzien deze voordelige wisselservice!

Money, money, money, ...

En hoe ver sta je met jouw Arabisch?  
Lukt het al een beetje? 
Nog eens proberen? 

En eens herhalen … jawel … Krijg je het niet gezegd? Je mag 
het ook zingen, hé! Wij voorzien alvast de nodige begeleiding.



Wat je zeker niet mag vergeten!
• Heb je al een internationaal paspoort? 

-  Zo nee, ga als de bliksem naar je gemeente- of stadhuis!
-  Zo ja, jouw internationaal paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn bij terugkeer!

• Nam je al contact op met jouw ziekenfonds?

• Welk gezelschapsspel ga jij meenemen? Liet je het al weten aan proost Dirk?

• Nog gedacht aan het gewicht van je valies en je handbagage? En gedacht aan wat je meeneemt?

Meer info rond bovenstaande punten kan je vinden in de vorige nieuwsbrief!

Wist je dat …
• Wist je dat archeologen mogelijks de Bijbelse schuilplaats van koning David ontdekt hebben?

- Het gaat over dit vers uit de Bijbel: <

 ‘Toen gaf Achis de stad Siklag aan David. Siklag is nu nog steeds in het bezit van de koningen van  
 Juda.’ (1 Samuel 27,6)

- Zie: 
 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/08/archeologen-vinden-bijbelse-stad-die-schuilplaats-was-voor-konin/ 

• Wist je dat er zich twee vertrouwensvrouwen hebben opgegeven tijdens onze eerste ontmoetingsdag? Dat waren 
Raeymaekers Arjan en Jonas Van Poelvoorde.

• Wist je dat laatstgenoemde als vertrouwensvrouw vervangen wordt door Jolien Caubergh van de staf omwille van 
zijn geslacht?

• Wist je dat we ook een medisch team voor jullie klaarstomen en dat Jari Vergauwe de hoofdverpleegkundige zal 
zijn?

• Wist je dat Karel groot nieuws zal bekend maken tijdens Israël/Palestina …

• Wist je dat Eliane Vandamme onze jongste spruit is?

• Wist je dat er tijdens onze reis niemand jarig is, maar dat Arjan op onze tweede ontmoetingsdag 24 kaarsjes mag 
uitblazen?

• En wist je dat je nog veel niet weet!

Nog even herinneren
De laatste betaling komt in zicht! Wil € 399 overmaken tegen ten laatste  
1 september 2019 op dit rekeningnummer:

BE20 7865 8744 8956
KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 BRUSSEL
Mededeling : “Naam + voorschot Israël/Palestina 2019”.



Van onze ‘Homo Turistucus’, Karel!

Kuifje in Israël/Palestina! 
Vier jaar geleden was onze goede vriend kuifje ook mee naar Israël/Palestina! ‘t Is te 
zeggen het ‘vliegmachien’ waarmee we naar daar vlogen was volledig in het teken 
van onzen held! Ik hoop dat Kuifje weer mee is. Hoe dan ook, ik heb al afgesproken 
met één van de deelnemers om een echte ‘Kuifjecoveralbumfoto’ te maken! 
We hebben voor de cover van dit unieke kuifje-album natuurlijk verschillende perso-
nages nodig! Stel je kandidaat voor een ‘Kuifjepersonage’ en sta mee op het nieuwe 
Kuifje-album!
PS: Kandideer gerust ook voor de rol van Bobby!

https://www.youtube.com/watch?v=uQ6ficrZ4rs

Jo’s film- en literatuurtip

Jeruzalem  

Na de film- en literatuurtips in de vorige nieuwsbrieven, is het in deze nieuwsbrief tijd voor een tip 
voor de stripliefhebbers en bingewatchers onder ons.

Guy Delisle is de man van de autobiografische reisstrip. In dit “Jeruzalem” (zijn vierde strip) volgt hij, samen met zijn 
nageslacht, zijn vrouw Nadèle, die voor Artsen Zonder Grenzen werkt. Hij had er een jaar de tijd om rond te dwalen in het 
beloofde land, te praten met Palestijnen, kolonisten, medewerkers van ngo’s enzovoort. Het was echter moeilijk om het 
vertrouwen te winnen van de lokale bevolking. Het leek wel of iedereen speciaal voor hem een aardig gezicht opzette en 
niemand wilde praten over het eeuwenoude conflict. Toch bleef hij fundamentele vragen stellen en soms, op de hoek van 
een steegje, bij de uitgang van een tempel of op een terrasje, kreeg hij antwoord. Hij zette zijn ervaringen om in een humo-
ristisch verslag over de verschillen tussen de westerse en oosterse cultuur. Dit boek is, zonder langdradig te zijn, de beste 
intro tot Jeruzalem en de hele problematiek tussen Palestijnen, Joden en alle verschillende takken van het Christendom, het Jodendom en 
de Islam die daar door elkaar krioelen.Recensie: https://petermoerenhout.be/2012/05/31/recensie-jeruzalem/

(Guy Delisle – 2012 – De Bezige Bij)

Fauda   
Fauda (wat chaos in het Arabisch betekent) gaat over een Israëlisch undercoverteam in de Westelijke Jordaanoever. De serie 
volgt het reilen en zeilen van een Israëlische anti-terreureenheid - de “mist’arvim” (zij die onder de Arabieren leven) – in hun 
strijd met een groep Palestijnse activisten en terroristen. In geen serie is de complexe, gruwelijke werkelijkheid van het Pales-
tijns-Israëlische conflict zo indringend in beeld gebracht als in Fauda.
De serie is niet alleen spannend, maar krijgt ook op internationaal vlak lof omdat het Palestijnen neerzet als mensen van vlees 
en bloed, met gezinnen, kinderen en dromen. De Israëlische kant van het verhaal is ook dubbel. Dappere acties worden afge-
wisseld met bruuske optredens en blunders. Het verhaal over dit eeuwigdurende conflict wordt absoluut niet zwart-wit  
geschilderd, het is eerder diepgrijs. Het is de werkelijkheid van de Israëlisch-Palestijnse verhoudingen, neergezet in twee bril-
jante seizoenen van telkens twaalf afleveringen. Het derde seizoen is net ingeblikt en komt heel binnenkort op het scherm.
Kleine waarschuwing: alle afleveringen duren slechts een dik halfuur, en ze eindigen doorgaans met een knoert van een cliffhanger. De kans is dus 
groot dat je meteen een heel seizoen of zelfs beide seizoenen uitkijkt. Als je niet oppast, zit je om vijf uur ‘s nachts nog te kijken omdat je niet wil 
missen hoe het afloopt! 
Recensie 1e seizoen De Morgen: https://www.demorgen.be/tv-cultuur/fauda-spionagethriller-in-palestina~bffbfd78/
Trailer 1e seizoen: https://www.youtube.com/watch?v=wf_-X6ocMHI
Trailer 2e seizoen: https://www.youtube.com/watch?v=k-tILBxRiQ4&t=13s 

(Lior Raz en Avi Issacharoff – seizoen 1, 2015 – seizoen 2, 2017 – seizoen 3 verschijnt in 2020)


