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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
beantwoorden de projecten aan onze
doelstelling: het dienen van jong
leiderschap binnen de christelijke
gemeenschap. 
 
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. 
 
Hierdoor geloven we dat de christelijke
gemeenschap een lichtend licht en een
zoutend zout zal zijn.



Met een oppervlakte van 360 km2 en
een kuststrook van 40 km is de
Gazastrook te vergelijken met de
oppervlakte van twee maal het eiland
Texel. Met een inwonersaantal van 2
miljoen is Gaza een van de
dichtstbevolkte 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 oplaaien
in een conflict met geweld. Hamas is
voor Israël een terroristische
organisatie waarmee de regering geen
banden wil onderhouden. Als
drukmiddel en uit veiligheid worden
grenzen zwaar bewaakt. 
 
Met de opmars van Covid-19 waande
Gaza zich relatief veilig. De ‘afsluiting’
leek te dienen als veiligheidsharnas. De
grens met Israël is hermetisch
afgesloten, de grens met Egypte echter
niet. 
 
Door de grenspost Raffa in het zuiden is
het voor reizigers mogelijk om terug te
keren naar Gaza. Hierdoor is eind maart
Covid-19 toch binnen de grenzen van de
strook vastgesteld.

Reizigers die terugkomen naar Gaza
moeten eerst 3 weken in quarantaine.
Testen zijn in verhouding tot de
bevolking niet voldoende te verkrijgen.
Het officiële aantal Covid-19 patiënten
die positief zijn getest staat al geruime
tijd op 17, waarvan 12 genezen zijn
verklaard. 
 
De Palestijnse overheid volgt de
restricties en het beleid van Israël. Deze
worden samen opgesteld, echter de
situatie in Gaza is echter niet te
vergelijken. 
 
De overheid heeft een tal van
maatregelen genomen om de
verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
Maatregelen zoals we die uit de rest van
de wereld kennen zijn ook in Gaza
genomen. 
 
De overbevolking van Gaza en de slechte
staat van het medisch stelsel maken
Covid-19 tot een groot gevaar voor de
strook. 
 
De vastenmaand Ramadan en het
langzaam loslaten en versoepelen van
de overheidsrestricties kunnen dit
gevaar vergroten.
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HULPVRAAG

Hoewel het aantal gevallen van Covid-19
in de Gazastrook dus meevalt zijn de
gevolgen van deze maatregelen voor de
bevolking niet te overzien. 
 
75% van de bevolking was al
werkeloos en salarissen staan door de
crisis onder druk of worden niet
uitbetaald. 
 
Geen inkomen betekent voor velen dat
er geen geld is om in basisbehoeften te
voorzien. 
 
Deze crisis raakt de christelijke
gemeenschap van Gaza zeker net zo
hard als alle andere inwoners van de
strook. 
 
De christelijke gemeenschap is zoals het
overgrote deel van de bevolking in Gaza
afhankelijk van support van buitenaf.
 



Om de christelijke gemeenschap te
bemoedigen en te ondersteunen
wil iTrust door haar i-Care
programma heen de gezinnen
ondersteunen door het verstrekken
van voedsel pakketten.
 
Deze pakketten zullen gezinnen
ondersteunen in de basis
levensmiddelen zoals schoon
drinkwater, rijst, pasta, brood en
fruit. Daarnaast zal de deze box
hygiëne producten bevatten zoals
zeep, wasmiddel en paracetamol. 
 
Het pakket zal een flyer bevatten met
de basisregels hoe Covid-19
te bestrijden en een bemoedigende
tekst dat de Christenen in Gaza niet
zijn vergeten. 
 
iTrust maakt de keuze in het
verstrekken van pakketten i.p.v.
coupons zodat elk gezin dezelfde
ondersteuning ontvangt en we op
deze manier een goede relatie met
het gezin kunnen opbouwen.

PROJECTINHOUD



iTrust realiseert zich dat de steun aan deze gezinnen niet voldoende zal zijn om
hen volledig te ondersteunen. Met een voedselpakket ter waarde van
€50,= kunnen we een gezin een maand ondersteunen in de basisbehoefte.
Binnen de christelijke gemeenschap in Gaza zijn momenteel zo’n 65 gezinnen
van steun afhankelijk.
 
Om deze crisis te helpen bestrijden wil iTrust deze gezinnen in ieder geval voor 
3 maanden ondersteunen. Er is een basisbudget van €10.000,= vastgesteld om
deze periode te overbruggen. 
 
Er is visie voor meer… Wanneer we dit budget kunnen vergroten willen we de
bevolking een extra pakket verstrekken die ze aan hun naaste kunnen uitdelen
om op deze manier de liefde van God te verspreiden onder hun naasten.
 
De organisatie en uitvoering ligt in handen van het ons lokale team in Gaza.
Vanuit het iTrust kantoor in de Baptisten Gemeente Gaza kan het team deze
noodhulp coördineren en uitvoeren.
 
Om continuïteit te waarborgen en omdat we het contact met deze gezinnen
belangrijk vinden willen we de pakketten noodhulp opdelen in twee kleinere
pakketten per maand. Op deze manier zien we de gezinnen twee keer per
maand, om er voor hen te zijn, te luisteren, te bemoedigen en voor hen te
bidden.
 
Ook houden we nauw contact met partner organisaties over welke acties zij op
touw zetten zodat we de noodhulp aan de gezinnen over een langere tijd
kunnen waarborgen. De eerste uitgifte van een voedsel pakket staat gepland
voor juni 2020.
 
Als stichting iTrust.ONE hopen en bidden we dat we hierin samen op zullen
trekken om deze noodhulp mogelijk te maken.

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 ondersteunen hen
in de vaardigheden om zich in te zetten voor 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 levens, investeren we in de gehele
maatschappij.
 
iTrust richt zich met haar i-Invest projecten op de behoeften van de
gemeenschap zoals, duurzame energie, schoon drinkwater en
hygiëne. Met de kennis welke wij hebben 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.
 
Door het i-Care-programma heen 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 i-Care programma gaat het om noodzakelijke en
kortdurende hulpverlening. iTrust organiseert bijvoorbeeld Ḿedical
Days’. Tijdens deze dagen wordt de Palestijnse bevolking in staat
gesteld kosteloos medische hulp te ontvangen.
 
iTrust ondersteunt met i-Support individuele hulpvragen.
Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om organisaties, die
werken onder dezelfde doelgroep als iTrust te ondersteunen.
Voorwaarde om samen te werken met een organisatie  is dat lokaal
potentieel leiderschap wordt versterkt en er zo een samenwerking
kan worden opgebouwd. iTrust is afhankelijk van lokale mensen
met de wil en passie om te bouwen aan een samenleving met- en
voor elkaar.
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