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De stichtingiTrust.ONE is opgericht in
2019 en richt zich op het dienen van jong
christelijk leiderschap in gebieden en
omstandigheden waar groepen mensen
onderdrukt worden vanwege hun geloof
in God.

De projecten van iTrust zijn gericht op
de christelijke gemeenschap in Gaza en
de Westelijke Jordaanoever.
iTrust heeft tot doel om de jeugd te
behouden voor de christelijke
gemeenschap.

Door jongeren verantwoordelijkheid te
geven binnen de projecten bouwen we
aan een betere leefomgeving en
toekomst.

De projecten dienen de hele Palestijnse
samenleving. Dit betekent dat we ook
moslimjongeren betrekken bij de
projecten die iTrust uitvoert. Door
samen te werken worden de projecten
breder in de maatschappij geaccepteerd.

INTRODUCTIE



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-
bevolkte 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. 
 
Gaza wordt voor het 16 jaar op rij
geteisterd door de blokkade van
goederen. Er is een groot tekort aan
elektriciteit en schoon drinkwater.

Meer dan 50% van de bevolking is
werkeloos en is afhankelijk van hulp.
Hierdoor staat de ontwikkeling van de
bevolking onder zware druk. Stress,
trauma, ziekte, geweld etc. zijn helaas
het gevolg van het slepende conflict.

De pandemie en oorlog van mei 2021
hebben diepe sporen achter gelaten bij
de bevolking van Gaza. 

Nu net als de rest van de wereld Gaza te
maken heeft met sterke prijsstijgingen
en een sterke koers van de Israëlische
Shekel ziet iTrust ook de nood in de
Gazastrook verder toenemen.
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HULPVRAAG

Dit projectvoorstel dient twee doelen.

Doel:1
Door de economische situatie in Gaza is
de werkeloosheid hoog in Gaza. 
Geen werk betekend geen inkomen en
afhankelijkheid van de familie.

Twee gelovigen hebben recent hun werk
bij de kerk verloren. Beiden hebben een
gezin te onderhouden.

Doel:2
De website godlovesishmael.com heeft
tot doel christenen te informeren over
Gods liefde voor de Arabieren. 
Een aantal studies moeten nog naar het
Arabisch vertaald worden. 
Verder behoeft de Arabische vertaling
van het boek Afgewezen en Geliefd nog
een proeflezer.



Onderwijs is van een hoog niveau in
Gaza. Kennis en vaardigheden zijn
aanwezig. Outsourcing is een goede
uitkomst om werk op afstand te leveren
tegen een aantrekkelijke vergoeding.

Van de twee gelovigen heeft 1 tijdelijk
inkomen door het schrijven van
christelijke liederen. 

De ander is op vrijwillige basis bezig
met het proeflezen van de Arabische
vertaling van het boek Afgewezen en
Geliefd, dat interactief met
bovengenoemde website is. 

iTrust wil graag deze twee families
ondersteunen door hen een tijdelijk
inkomen te geven. Dit tegen een voor
Gaza een marktconforme vergoeding
voor de werkzaamheden die ze leveren.

Het werk is om de 15 studies van het
Engels naar het Arabisch te vertalen.
De andere gelovige kan proeflezer zijn
van de vertaalde studies en op die
manier een aanvulling te krijgen op zijn
inkomen als tekstschrijver.

PROJECTINHOUD



Vertaling 15 studies Engels - Arabisch  ..................................................... 1.000,-
Proeflezen studies ........................................................................................... 260,-
Proeflezen boek ............................................................................................... 520,-

bankkosten Moneygram of Western Union .................................................... 90,-

iTrust is op zoek naar donoren om dit project te realiseren.

De 15 studies zijn in totaal 67000 woorden. Met een vergoeding van €0,015 per
woord komen de kosten afgerond €1000,-.
Door de economische crisis zijn loonkosten in Gaza erg laag. Het bedrag komt
overeen met wat de goedkopere vertaalbureaus rekenen en dat past bij deze
mannen die beiden geen achtergrond hebben in vertalen en proeflezen.

Proeflezen kost ¼ tot 1/3 van vertalen. De studies zullen naar schatting 52000
woorden zijn maal €0,005 per woord komt op € 260. 
Het boek in Arabisch is 110.000 woorden maal €0,005 is totaal €520.

Budget: € 1.870,-
Kosten van arbeid:

Overhead:

Doorlooptijd:
Het vertalen en proeflezen zullen 3 tot 4 maanden in beslag nemen.

Betaling:
Betaling van de geleverde diensten zullen naar rato worden overgemaakt

Fondswerving:
Naast donoren als kerken en organisaties zullen donaties worden geworven uit
de achterban van Laurens en Mirjam Voor meer info: +31 6 13372129

BUDGET &
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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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