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1. Inleiding
2017 was het tweede jaar voor de op het werk van de Olijfbomencampagne voortbouwende 
stichting Plant een Olijfboom. Het werd ook een jaar waarin het bestuur zich realiseerde een focus 
te moeten leggen op de organisatiestructuur. Bestuurslid Geeske Zanen nam afscheid van het 
bestuur na vanaf het begin van de Olijfbomencampagne betrokken te zijn geweest. 
Er werd een pilot gedraaid met een activiteit-gerichte-groep tijdens de Ramadan, wat heeft 
geresulteerd in zo’n 650 gesponsorde olijfbomen. Echter vroeg het begeleiden van deze groep te 
veel tijd van het bestuur. Waarnaast het bestuur veel zelf organiseerde. Op de lange termijn is dit 
geen houdbare situatie en wil Plant een Olijfboom wel graag als organisatie groeien. Daarom werd 
in de tweede helft van 2017 een focus gelegd op het maken van plannen om de capaciteit uit te 
breiden.

In het tweede jaar van het bestaan van de stichting werden 1.672 olijfbomen gesponsord via Plant 
een Olijfboom, die in het plantseizoen (dec 2017-mrt 2018) aangeplant worden in Palestina. 

Visie, missie en doelen stichting Plant een Olijfboom

Visie: Een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël met gelijkwaardigheid voor alle burgers, 
inclusief Palestijnse vluchtelingen.

Missie: Ondersteunen van Palestijnse boeren door het vergroten van bewustwording over de 
situatie in Palestina en het tonen van solidariteit door het sponsoren van olijfbomen.

Doelen: 
1. Solidariteit met de Palestijnse boeren
2. Voorlichting/bewustwording over de situatie van de Palestijnen
3. Een goed functionerende organisatie 

Organisatie structuur in 2017
In 2017 bestond het bestuur uit drie personen, waarvan een persoon in de loop van het jaar 
vertrok. Het bestuur vergadert wekelijks en heeft daarnaast vier keer een uitgebreide ‘live’ 
vergadering georganiseerd. Naast het bestuur heeft de stichting een aantal vrijwilligers die zich op 
verschillende manieren en intensiteit inzetten voor de doelen van de stichting.

Achtergrond 
In 2001 werd in Palestina de campagne "Houd hoop levend - Plant een olijfboom!" gestart. Deze  
wordt sinds 2004 in Nederland gesteund, en kreeg bekendheid als de Olijfbomencampagne. Eind 
2015 werd de campagne een eigen rechtspersoon en ging op in stichting Plant een Olijfboom 
welke sinds 2016 actief aan de slag ging. 

2. Aanleiding
De aanleiding voor de activiteiten van stichting Plant een Olijfboom is gelegen in de grootschalige 
vernietiging van Palestijnse olijfbomen door het Israëlische leger en kolonisten. Meestal worden 
deze bomen ontworteld en vernield in het kader van de bouw en uitbreiding van onder het 
internationaal recht illegale nederzettingen, wegen die de nederzettingen met elkaar en Israël 
verbinden en de afscheidingsmuur. Ook heeft een groeiend aantal Palestijnse boeren geen 
toegang tot haar landbouwgronden door de bouw van de muur, checkpoints die ingesteld zijn of 
grond die geconfisqueerd wordt.

Het aantal vernielde olijfbomen is enorm. Volgens de Joint Advocacy Initiative (JAI) gaat het 
inmiddels om meer dan een miljoen bomen sinds de start van de staat Israël. Tot op de dag van 
vandaag worden er bomen ontworteld.
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Verschuiving richting 'geweldloos verzet tegen landconfiscaties'

De nadruk is de laatste jaren meer komen te liggen op het aanplanten van olijfbomen als middel 
om de plannen die Joodse kolonisten en het leger hebben met de Palestijnse landbouwgrond aan 
de kaak te stellen. 

Met het planten van olijfbomen worden de Palestijnen aangemoedigd om hoop levend te houden 
en hun commitment om constructief te werken aan vredesopbouw te versterken. Door het planten 
van olijfbomen blijft het land gecultiveerd en kan het land niet middels de door Israël gebruikte 19e 
eeuwse Ottomaanse wet tot staatsland worden verklaard. Bovendien is Plant een Olijfboom een 
goed middel om ‘advocacy’ werk in Nederland te doen. Plant een Olijfboom zet daarmee in op 
bewustwording, geweldloos verzet en solidariteit.

3. Samenwerking Palestijnse partners
Plant een Olijfboom werkt actief samen met twee organisaties in Palestina:
1. De Olijfbomencampagne ‘Houd Hoop Levend’ (Olive Tree Campaign - Keep Hope Alive), een 

actie van de Joint Advocacy Initiative van de East Jerusalem YMCA en YWCA Palestine (JAI)
2. To Be There

In 2017 werden via Plant een Olijfboom 1.672 olijfbomen aangeplant. Sinds het begin van het werk 
van Plant een Olijfboom (voorheen Olijfbomencampagne) in Nederland (2004) zijn 21.887 bomen 
aangeplant.

4. Activiteiten in 2017
De activiteiten van Plant een Olijfboom in 2017 hebben zich zowel op interne als externe projecten 
gericht. 

Ramadan 
Het grootste project in 2017 was tijdens de Ramadan periode. Een diverse groep vrijwilligers heeft 
de Beneiftar (een iftar maaltijd in een benefiet setting) georganiseerd in Ru Paré. Er werden 71 
olijfbomen gesponsord. Veel mensen hadden iets gedoneerd voor de veiling, vooral kunstenaars. 
Artiest Manu van Kersbergen sprak aan de hand van zijn dagboek uit Palestina. Er waren een 
quiz, diverse sprekers en natuurlijk een heerlijke iftar maaltijd, welke werd gesponsord door Meram 
West, Yakhlaf Supermarkt West, Supermarkt Ummah, Bakkerij Nador, Şerifoğlu Café & Patisserie, 
en Amriaco BV die heerlijke Palestijnse Medjoul dadels doneerde. De Palestijnse Riham maakte 
fijne zoetigheden. Hamed Alshaabi, Mohammed Alsamneh, Mouafak Al Jamal en Henk van Driel 
speelden prachtige Palestijnse muziek.

Ook organiseerde de groep de Olijfboom Challenge, waarbij mensen op social media uitgedaagd 
werden 30 olijfbomen in 30 dagen gesponsord te krijgen. Anja Meulenbelt daagde middels een 
filmpje gemaakt door Rinske Bosch haar Facebook volgers uit.

Esther begeleide de groep vrijwilligers namens het bestuur.

Landroofwet
Israël nam begin 2017 een nieuwe wet aan die het afnemen van Palestijns privé land legaliseert. 
De wet met de naam ‘regularisatiewet’ werd al snel omgedoopt tot het treffendere ‘landroofwet’. 
Plant een Olijfboom riep op tot actie door een petitie van Pax Christi te ondersteunen.
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Vervolg 1100 bomen
Ook Erik Ader bleef oproepen om het bos voor zijn vader compleet te krijgen, hier waren nog 338 
bomen voor nodig die Ader graag wilde planten in het Palestijnse dorp at-Tuwani. Er is 
opgeroepen tijdens diverse bijeenkomsten en uiteindelijk is het aantal bomen dat aangeplant wordt 
in at-Tuwani ruim gehaald. 

Op 19 maart organiseerde Plant een Olijfboom de lezing Planten Tegen Onrecht. 
Er viel zoveel te zeggen over deze bijeenkomst dat de berichtgeving in deel 1: “inspirerend” en 
deel 2: "solidariteit' is gedeeld. Tijdens de bijeenkomst werd ook het verhaal van Abed Rachman 
en Wafa verteld.

Activiteit steungroep Culemborg - Ongemakkelijk herdenken
De Werkgroep in Culemborg organiseerde eveneens een bijeenkomst met Erik Ader op 3 mei, 
genaamd “Ongemakkelijk herdenken”.

Palestina anders belicht - Enschede
Van 4 t/m 23 november was in Enschede in de Openbare Bibliotheek de fototentoonstelling 
''Palestina Anders Belicht''. Erik Ader sprak tijdens de opening, waar hij opnieuw een oproep deed 
voor het bos in at-Tuwani. De fototentoonstelling wordt georganiseerd door de Palestina 
Werkgroep Enschede met medewerking van Plant een Olijfboom.

Europese Palestijnse Conferentie
Zaterdag 15 april vond in de Doelen in Rotterdam de 15e Palestijnse Europese Conferentie plaats. 
Deze conferentie is een event voor Palestijnse vluchtelingen in de diaspora en richt zich op het 
recht op terugkeer. Esther van Plant een Olijfboom sprak tijdens de conferentie, en men kon een 
boom sponsoren bij de stand in de lounge, er werden 35 olijfbomen gesponsord. Ook werd Plant 
een Olijfboom geïnterviewd door het Engelstalige PressTV en WNL radio. Er staat een mooi 
verslag online.

Lezingen in Noord Nederland: Adrie en Wim Minnaard hebben in 2017 bij zeven bijeenkomsten 
een voordracht gegeven over o.a. Plant een Olijfboom.

Bevrijdingsfestival Den Haag: We deelden een stand met docP en spraken daar met veel 
mensen over Plant een Olijfboom en de bezetting waaronder de Palestijnen leven. Ook werden er 
bij de stand spulletjes en olijfbomen gekocht. 

Activiteit steungroep Culemborg - Recht in Israël/Palestina: een droom…
Op 5 november organiseerde de werkgroep in Culemborg een tweede activiteit genaamd “Recht in 
Israël/Palestina: een droom…”. Professor Cees Flinterman, em. hoogleraar rechten van de mens 
aan de universiteiten van Utrecht en Maastricht en voormalig lid van het V.N. Mensenrechten 
Comité, en Ghada Zeidan, directeur van Palestine Link waren de sprekers. En de middag werd 
afgesloten met het vertonen van de speelfilm ‘The Lemon Tree’.

PopUp-winkel Mooi Verhaal
Van 11 november tot 6 januari 2018 waren de deuren van PopUp-winkel Mooi Verhaal in Assen 
geopend. Hier konden mensen een olijfboom sponsoren.

Lezing Johan Feitsma na Plukreis 2017 
Van 14 tot 23 oktober nam Johan Feitsma samen met 70 internationale activisten deel aan de 
Plukreis. Hij gaf hierover een lezing op 19 december in Groningen. 

Tijdens de Plukreis werd Johan Feitsma geïnterviewd door het Palestijnse televisienetwerk 'PNN'. 
Bekijk hier de beelden, vanaf 2:02 is Johan te zien en horen.

Remonstranten Twente jubileum in Hengelo
Er is voor ons gecollecteerd en informatie verspreid met een stand. 
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https://planteenolijfboom.nl/actueel/2017/3/23/planten-tegen-onrecht-inspirerend-deel-1
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https://planteenolijfboom.nl/actueel/2017/10/14/yiultwdfnpkjym89xbmixaldfykcj5
https://planteenolijfboom.nl/actueel/2017/12/13/lezing-johan-feitsma-na-plukreis-2017
https://www.youtube.com/watch?v=rSr-iCg3TUI


Kerst: We hielden een betaalde Facebook-actie, dit was een pilot om te zien of we in de toekomst 
vaker dit soort acties willen doen. Er werden ruim 41.000 mensen bereikt.

We waren aanwezig bij de kerstmarkt op de Twijnstraat in Utrecht. Ook de markt zelf besteedde 
aandacht aan Plant een Olijfboom op hun Facebook pagina. Er waren hele leuke gesprekken met 
mensen, en we kregen vaak te horen dat mensen ons nog konden herinneren van het jaar ervoor.

Plant een Olijfboom had een stand bij de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.

Lutherse Kerk Utrecht heeft gecollecteerd voor Plant een Olijfboom. 

5. Doelstellingen

Solidariteit

Solidariteit: Doel 1. Sponsoren van olijfbomen
Het beoogde resultaat volgens werkplan 2017 was 1.650 bomen. In 2017 zijn in totaal 1.672 
bomen gesponsord via Plant een Olijfboom. Het totale aantal in Nederland gesponsorde 
olijfbomen vanaf de start van de campagne komt daarmee op 31 december 2017 op 21.877 
bomen. 
 
Solidariteit: Doel 2. Organiseren van reizen naar Palestina
Plant een Olijfboom bood in 2017 vijf mogelijkheden aan voor Nederlanders om naar de 
Palestijnse gebieden te reizen. Om zo het werk van Plant een Olijfboom ter plaatse te bezoeken 
en een actieve bijdrage te leveren middels aanplant van olijfbomen of deelname aan de olijfpluk. 

Solidariteit: Doel 3. Inspelen op actuele gebeurtenissen in samenwerking met lokale 
partners
Ook in 2017 lagen vele velden en boeren onder druk. Er werden olijfbomen vernield, verbrand, 
ontworteld, uitgetrokken, vergiftigd en gestolen. Boeren werden regelmatig aangevallen door 
agressieve kolonisten of verhinderd naar hun velden te gaan door soldaten van het Israëlische 
regime. Plant een Olijfboom heeft hier aandacht voor gevraagd via diverse eigen artikelen en het 
delen van andere nieuwsberichten. Ook spraken wij over deze gebeurtenissen wanneer wij 
aanwezig waren bij activiteiten. 

Solidariteit: Doel 4. Het steunen van andere Palestijnse initiatieven op het gebied van 
landrechten
Plant een Olijfboom wil graag Palestina breed Palestijnse boeren ondersteunen en de activiteiten 
op het gebied van landrechten uitbreiden. Het verkennen van alternatieve Palestijnse initiatieven 
rondom landrechten heeft dit jaar weinig aandacht gekregen en staat voor de volgende jaren op de 
agenda.

Voorlichting/bewustwording

Voorlichting/bewustwording: Doel 1. Informeren algemeen publiek in Nederland
In 2017 heeft Plant een Olijfboom elf keer een stand gehad op bijeenkomsten, bij festivals of 
andere activiteiten. Ook werd het boekje 'Boer zoekt Boom' ter verkoop aangeboden, dit boekje 
brengt de verhalen van de Palestijnse boeren dichterbij Nederlanders. Vaak ook werden 
Palestijnse spulletjes verkocht waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van Plant een 
Olijfboom. We plaatsten 27 artikelen op onze website, welke werden verspreid via Facebook. 
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https://www.facebook.com/twijnstraatendemarkt/posts/1948564122057123


Publicaties

Kerk in Mokum, Guido Attema 

TC Tubantia - Palestina anders belicht 02/11/2017
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Provinciale Zeeuwse Courant - Paula Koster - 23/12/17

Deelacties van derden op Facebook waren ook heel waardevol. Zo deelden een aantal bekende 
mensen de berichten tijdens de Ramadan, evenals de goed gevolgde pagina Wij Blijven Hier, 
waardoor we het aantal boomsponsoringen substantieel omhoog zagen gaan.

Voorlichting/bewustwording: Doel 2. Informeren en betrekken van onze doelgroepen
Betrokkenheid van Nederlanders blijkt o.a. uit de sponsoring van olijfbomen, de aanvraag van 
promotiemateriaal, het organiseren van activiteiten door vrijwilligers, deelname aan de reizen en 
participatie in bijeenkomsten georganiseerd door Plant een Olijfboom.
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Van deelnemers aan de reizen blijft na terugkomst in Nederland meer dan de helft in contact Plant 
een Olijfboom. Ze laten weten wat ze met hun ervaringen doen. Natuurlijk wordt er in eigen kring 
gesproken over de ervaringen. Daarnaast geven velen een presentatie in hun kerk of op hun 
school of bij hun politieke partij. 

Voor geïnteresseerden en deelnemers aan de Plukreis, de Jongerenreis en de Plantreis werden 
drie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. 

Onze vrijwilligers reageren positief op verzoeken om te komen helpen bij activiteiten, deel te 
nemen aan vrijwilligers activiteiten of post in ontvangst te nemen. Er worden ook eigen initiatieven 
genomen om activiteiten te organiseren en geld in te zamelen voor de sponsoring van olijfbomen.

Er is een nieuwe algemene folder ontwikkelt. Ook werd er een flyer gemaakt met een korte tekst 
over ons werk in het Engels en Arabisch. Deze werd gebruikt tijdens de Europese Palestijnse 
Conferentie.

Ons campagnemateriaal is op verschillende manieren verspreid. Bij verschillende activiteiten die 
georganiseerd werden in het land. Ook door andere organisaties, werden folders uitgedeeld of 
neergelegd. Via de e-mail krijgen we regelmatig verzoeken om folders op te sturen. 

Voorlichting/bewustwording: Doel 3. Een goed functionerende website & social media

Facebook
Het aantal volgers van onze Facebook pagina steeg in 2017 van 1783 volgers naar 1946, een 
stijging van 163 mensen die ons interessant vinden.

Posts worden hebben een heel verschillend bereik. Veel berichten worden wel geliked en gedeeld, 
maar doordat Facebook de manier van berichten tonen heeft aangepast lijkt het erop dat sommige 
berichten eigenlijk aan niemand getoond worden. Zo zijn er berichten met een bereik van rond de 
100, en berichten met een bereik in de duizenden.

Website
Er zijn 1.008 bomen via de website gesponsord in 2017. 

Er waren 8.595 unieke bezoekers en de website werd 10.600 keer bezocht, waarbij ruim 22.000 
keer een pagina bekeken werd. 

De website wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien. Er staan regelmatig verslagen op 
van bijeenkomsten en de solidariteitsreizen. Als men via de zoekmachine Google zoekt naar de 
trefwoorden olijfboom en Palestina, staat de website van Plant een Olijfboom bovenaan in de 
zoekresultaten.

Nieuwsbrief
Plant een Olijfboom stuurde in 2017 acht keer een digitale nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief staan 
successen van de campagne, oproepen om mee te doen als vrijwilliger en bomen te sponsoren, 
en aankondigingen van activiteiten en reizen die georganiseerd worden. 

Een goed functionerende organisatie
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Er werden jaarplannen geschreven, inclusief budget. Er is een jaarverslag en financiële 
afrekening.   

Het bestuur vergadert wekelijks via Skype. Daarnaast werden er enkele keren live-sessies en 
tweemaal een heidag voor het bestuur georganiseerd. 

5. Conclusie
Plant een Olijfboom heeft als belangrijke doelstelling het creëren van meer bewustwording onder 
het Nederlandse publiek omtrent de bezetting van de Palestijnse gebieden en de gevolgen van 
deze bezetting op het dagelijks leven van de Palestijnen, met name de boeren die hun olijfbomen 
kwijtraken. Door de vele presentaties, artikelen, interviews, uitdelen van informatiemateriaal en 
informatie-stands bij activiteiten, zijn het afgelopen jaar duizenden nieuwe mensen bereikt. Ook 
komen we steeds vaker mensen tegen die al bekend zijn met Plant een Olijfboom. 

Verder biedt Plant een Olijfboom handelingsperspectief door het sponsoren van een olijfboom, 
maar ook aan de mensen die zich als vrijwilliger op een actievere manier willen inzetten om de 
verhalen van de Palestijnse boeren en het werk van Plant een Olijfboom aan een breder publiek 
bekend te maken.

Plant een Olijfboom is voor veel mensen een eerste kennismaking met de situatie in de Palestijnse 
gebieden en dient vaak als opstapje om actief te worden in het streven naar een rechtvaardige 
oplossing. Plant een Olijfboom heeft een duidelijk spin-off effect en maakt het mogelijk de 
thematiek op de agenda te krijgen van andere organisaties en instellingen.

6. Dank!
Het bestuur van Plant een Olijfboom is dankbaar voor alle steun die ze in het afgelopen jaar weer 
ontving om ons werk succesvol te maken. 

Daarom duizendmaal dank aan iedereen die zich als vrijwilliger heeft ingezet, zonder jullie was het 
niet mogelijk om weer een succesvol jaar te hebben!

Ook zeer veel dank aan iedereen die ons werk financieel heeft gesteund met een gift! 

En natuurlijk veel dank aan eenieder die olijfbomen heeft gesponsord en daarmee de hoop op een 
rechtvaardige en gelijkwaardige toekomst onderschrijft. We hopen dat we met jullie deze hoop in 
de komende jaren realiteit zien worden! Tot die tijd strijden we door om het Palestijnse land voor 
de Palestijnen te behouden.
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