SIVMO werkt aan een rechtvaardiger Israël
Amsterdam, 12 december 2019
Geachte vrienden van SIVMO,
Op het filmfestival IDFA ging vorige maand de documentaire ‘Of Land and Bread’ in
première. De documentaire grijpt je bij de keel: in haar meest rauwe vorm leggen Palestijnen
met videocamera’s de dagelijkse realiteit van de bezetting vast. Huisinvallen,
kolonistengeweld, de arrestatie van kinderen: het is moeilijk om naar te kijken.
De regisseur van de documentaire, Ehab Tarabieh, is niet alleen regisseur. Hij is ook videoarchivist bij mensenrechtenorganisatie B’Tselem. En de camera’s zijn geen willekeurige
camera’s. Het zijn camera’s geleverd door datzelfde B’Tselem. Dit videocamera-project wordt
al vele jaren door SIVMO financieel gesteund. Het zou zo maar kunnen zijn dat u sommige
van deze camerabeelden in het nieuws voorbij heeft zien komen.
Wat we bereiken
SIVMO steunt B’Tselem, een gevestigde naam in Israëls mensenrechtengemeenschap, met
gepaste trots. Met diezelfde trots kunnen we melden dat we het afgelopen jaar onze steun
hebben uitgebreid naar vier nieuwe organisaties: Kav LaOved, dat ongedocumenteerden en
gastarbeiders in Israël bijstaat; Mossawa, dat opkomt voor de rechten van Palestijnse
Israëli’s; New Profile, een feministische organisatie die strijdt tegen militarisering; en
Zochrot, dat aandacht vraagt voor de keerzijde van Israëls ontstaansgeschiedenis.
Wij hadden dit niet kunnen doen zonder uw trouwe steun, en willen u daarvoor
hartelijk danken. Uw betrokkenheid maakt het mogelijk de mensenrechten- en
vredesbeweging financieel en moreel te versterken. In tijden van oplaaiend geweld, van
tegenstellingen maar ook apathie, maakt u het verschil.
Het afgelopen jaar heeft SIVMO ook als organisatie een groei doorgemaakt. We lanceerden
een nieuwe website op www.sivmo.nl, en digitaliseerden ons magazine De Brug. Wij nodigen
u van harte uit om een kijkje te nemen op onze website, en u daar aan te melden voor onze
nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief krijgt u de achtergrondartikelen van De Brug toegestuurd, en
blijft u op de hoogte van al het actuele nieuws rond onze groepen.
Hoe u kunt helpen
Onze steun aan de groepen zetten we voort. En u kunt ons daarbij helpen. Wij willen u
vragen (wederom) een bijdrage te doen aan een van onze groepen. U kunt dat op twee
manieren doen:
➢ Door naar www.sivmo.nl/doneren te gaan en daar uw gift via iDeal over te maken. U kunt
zelf selecteren welke groep u wilt steunen. Informatie over de groepen vindt u
bijgevoegd.
➢ Door direct een gift over te maken op bankrekening NL06 ING 0006 1816 25 t.n.v.
SIVMO.
SIVMO heeft een ANBI-status. Giften kunnen dus aftrekbaar zijn.
Ik dank u zeer!
Namens het bestuur,

Femke Roos, voorzitter van SIVMO

