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INTRODUCTIE

Stichting iTrust.ONE is in 2019
opgericht en richt zich op het dienen van
jong christelijk leiderschap in gebieden
en onder omstandigheden waar groepen
mensen onderdrukt worden omwille van
hun geloof in God.
 
De projecten van iTrust zijn gericht op
de christelijke gemeenschap in Gaza en
de West Bank. iTrust heeft als doel de
jongeren te behouden voor de
christelijke
gemeenschap in deze gebieden. 
 
Door deze manier van aanpak dienen de
projecten onze doelstelling; het dienen
van jong leiderschap binnen de
christelijke cultuur. 
 
De projecten zijn dienstbaar aan de
gehele Palestijnse samenleving. 
Dit betekent dat we ook de moslim
jongeren betrekken in de projecten
waardoor iTrust werkzaam is. 
Door samen op te trekken worden de
projecten geaccepteerd en leverd de
christelijke gemeenschap een positieve
bijdrage.



Met een oppervlakte van 360 km2 en
een kuststrook van 40 km is de
Gazastrook te vergelijken met de
oppervlakte van tweemaal het eiland
Texel. Met een inwonersaantal van 2
miljoen is Gaza één van de dichtst-
bevolkste gebieden ter wereld.
 
In 2005 heeft Israël zich teruggetrokken
uit Gaza en na de verkiezingen in 2007
staat Gaza onder het bestuur van
Hamas. Vrij reizen (van zowel goederen
als personen) van en naar de
Gazastrook is beperkt. Dit leidt
regelmatig tot spanningen die
uitmonden in een conflict met geweld.
Hamas is voor Israël een terroristische
organisatie, waarmee de regering geen
banden wil onder-houden. 
Als drukmiddel en uit veiligheid worden
grenzen zwaar bewaakt. 
 
In 2012 heeft de UNHCR voorspeld dat
Gaza in 2020 onleefbaar is door het
ineenstorten van de infrastructuur en er
van een menselijk bestaan geen sprake
meer zal zijn. In de afgelopen decennia
hebben we geconstateerd dat de
kwaliteit van leven sterk is verminderd.
Door toedoen van het lokale regime en
de restricties die zijn opgelegd door
Israël is het leven onder druk komen te
staan. De werkloosheid is hoog, waar-
door toegang tot medische zorg alleen
is weggelegd voor de welgestelden.

Elektriciteit is beperkt tot 4-8 uur per
dag.  
Door verzilting van het grondwater is
schoon drinkwater schaars. 
Alarmerend hoge cijfers van gezond-
heidsklachten. Kanker is een veel
voorkomende ziekte.      
Door familiehuwelijken is er een hoog
geboortecijfer van kinderen met een
beperking.      
Door conflicten tussen de bevolkings-
groepen zijn er onder de bevolking
klachten van uitzichtloosheid,
depressies en trauma’s.        
Door de hoge bevolkingsdichtheid en
levensstandaard is het risico op een
epidemie hoog.

Dagelijks leven:        

 
Het risico van het werken in de
Gazastrook is met name de onzekerheid
die de steeds wisselende situatie met
zich meebrengt. Ontwikkelingen binnen
de Gazastrook en het Midden Oosten-
conflict, kunnen in een etmaal
veranderen. 
 
Dit brengt binnen de uitvoering van het
project een pioniershouding van
flexibiliteit en aanpassingsvermogen
met zich mee om naar de status van de
dag te handelen. 
 
 

ANALYSE
GAZASTROOK



HULPVRAAG

In samenwerking met de plaatselijke
kerk en de lokale ziekenhuizen
organiseren we dagen waarop artsen
van buiten Gaza belangeloos zorg
aanbieden. De artsen komen, op
uitnodiging van iTrust, Gaza binnen.    
In het gebouw van de Baptisten-
gemeente, is een ‘kliniek’ die wij
zullen gebruiken voor de Medisch
Days. 
Nazorg van de behandelde patiënten
is een belangrijk onderdeel van het
project. Hierbij denken we aan
huisbezoeken waar medische en
geestelijke ondersteuning wordt
aangeboden.
Om werkgelegenheid te creëren en
deze te stimuleren, willen we
plaatselijke jongeren inzetten om de
Medical Days te ondersteunen. 

Door een toename van armoede is voor
velen in Gaza de medische zorg niet
meer betaalbaar. iTrust organiseert
hiervoor ‘Medical Days’. 
 

Structuur Medical Days     

 
Aan dit project wil iTrust in de nabije
toekomst een mobiele kliniek
toevoegen, zodat we tijdens deze
Medical Days de inwoners van de
vluchtelingenkampen in Gaza kunnen
ondersteunen met medische zorg.



Gastvrijheid staat tijdens deze dagen
voorop. Een warm welkom in de
kliniek waar de patiënt zich gezien en
op zijn/haar gemak voelt. 
Tijdens de intake wordt duidelijk wat
de hulpvraag is van de patiënt en
bekijken we de thuissituatie.
Daarnaast zal de focus liggen op hoe
we de nazorg vorm kunnen gaan
geven. Tijdens de Medical Days kan
de bevolking van Gaza kosteloos
medische ondersteuning ontvangen.
 
Afhankelijk van het specialisme van
de arts zal specifiek de
desbetreffende doelgroep worden
uitgenodigd. De arts zal hierbij
een diagnose stellen en indien
mogelijk behandelen. Wanneer deze
hulp niet in de kliniek kan worden
gegeven, verwijst de arts de patiënt
door naar het ziekenhuis. 
 
De nazorg vindt plaats in de thuis-
situatie. Bijkomend voordeel van
deze aanpak is dat we inzicht krijgen
in de (nood)situatie en kunnen wij,
waar nodig, het gezin ondersteunen.
Denk hierbij aan het verstrekken van
medicijnen of medische verzorging.

PROJECTINHOUD



Op jaarbasis heeft iTrust € 42.000,= gebudgetteerd om één maal per kwartaal
de Medical Days te organiseren. In Gaza is er een tekort aan specialisten.
Hiervoor is er is een post opgenomen om een Nederlandse team aan
artsen/specialisten mee te nemen naar Gaza. Het Nederlandse team wordt
ondersteund door het lokale team. Hiervoor reserveren we in het budget aan
lonen om hen te ondersteunen in hun levensonderhoud.  Als medische
ondersteuning naar de patiënten en nazorg is een werkbudget opgesteld van €
5.000,=.
 
De organisatie delen we op in twee teams. Het internationale team rekruteert
een specialist – arts die zich een weekend tot een week in wil inzetten in de
Gazastrook. De arts kan worden ondersteund door een verpleegkundige. Deze
specialisten worden vervolgens weer ondersteund door het iTrust team die
meegaat en hulp biedt tijdens de Medical Days.
 
Het lokale team in Gaza verzorgt de voorbereiding en nodigt de bevolking uit/
maakt kenbaar dat de Medical Days worden georganiseerd. Dit team krijgt
ondersteuning van lokale verpleegkundigen. Gezamenlijk ondersteunen ze het
internationale team om haar taken uit te voeren en dragen zorg voor de nazorg.
 
In aanloop naar de Medical Days wil iTrust de kliniek in Gaza gereedmaken voor
de eerste twee uitzendingen van teams in december 2020 en maart 2021.  
Met ondersteuning van het lokale team en het inhuren van extra handen willen
we de gehele verdieping opnieuw inrichten zodat de Medical Days de juiste
impact hebben en ondersteuning bieden binnen de samenleving.
 
Na de twee Medical Days in december en maart evalueren we deze dagen en
waar nodig passen we de uitvoering aan. Voor 2021 plannen we elk kwartaal
een ‘Medical Day’. In 2021 zetten we ook een mobiele kliniek op om de
vluchtelingen-kampen te bezoeken. De visie van iTrust is om de kliniek uit te
bouwen naar een permanente kliniek om de samenleving te ondersteunen.
 

BUDGET &
UITVOERING



BIJLAGE 
FRAMEWORK ITRUST

Met i-Invest creëert iTrust werkgelegenheid voor christelijke
jongeren. Dit doen we om de jongeren een toekomst te bieden in
eigen land. Samen kijken we naar hun kansen en bieden we
hen ontwikkeling van vaardigheden aan om zich zo in te kunnen
zetten binnen hun eigen samenleving. Het doel is om jongeren die
aan werkgelegenheidsprojecten deelnemen op termijn in staat te
stellen om een zelfstandig en duurzaam bestaan op te bouwen.
Door te investeren in persoonlijke levens, investeren we in de
gehele samenleving.
 
iTrust richt zich met haar i-Investprojecten op de behoeften van de
gemeenschap, zoals duurzame energie, een beter milieu,  schoon
drinkwater en hygiëne. Met de kennis die wij aanbieden zijn we in
staat de nieuwe generatie te ondersteunen in een betere en
mooiere samenleving. iTrust gelooft dat wanneer je als mens jezelf
kunt ontwikkelen, je een bijdrage kunt leveren aan de
maatschappij. Dit zal effect hebben in alle lagen van de
samenleving en specifiek voor het Heilige Land bijdragen aan
vrede.
 
Met het iCare-programma geeft iTrust concreet hulp aan mensen
in nood. Door de slechte economische situatie is er weinig of geen
werk. Hierdoor leven veel Palestijnen in armoede en hebben
zij niet de middelen om in hun dagelijks levensonderhoud te
voorzien. Door dit tekort aan financiën is voor velen de medische
zorg niet toegankelijk. In het iCare programma gaat het om
noodzakelijke en kortdurende hulpverlening.
iTrust distribueert bijvoorbeeld voedselpakketten in tijden van een
crisis situatie.
 
iTrust ondersteunt met iSupport individuele hulpvragen. Daarnaast
zoeken we naar mogelijkheden om organisaties
die werken onder dezelfde doelgroep als iTrust financieel en/of
actief te ondersteunen. Voorwaarde om samen te werken met
iTrust is dat lokaal potentieel leiderschap wordt versterkt en een
samenwerking wordt opgebouwd. iTrust is afhankelijk van lokale
mensen met de wil om te bouwen aan een samenleving met en
voor elkaar.
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