
Van 18 tot en met 26 februari 2023

 Vredestocht Israël-Palestina  



De vredestocht: wat is dat?

De vredestocht is een indrukwekkende reis naar Israël en 
bezet Palestijns gebied. Het is een introductie tot de pracht 
van de religieuze en historische rijkdom van de regio én 
een kennismaking met de bittere politieke realiteit. Onze 
partnerorganisaties en hoe zij werken aan vrede en ver-
andering, vormen de rode draad doorheen de reis. Op het 
programma staan bezoeken aan plaatsen zoals Nazareth, 
Bethlehem en Jeruzalem en we trekken ook naar Ramallah 
en Hebron. We staan stil bij de afscheidingsmuur en bezoe-
ken een vluchtelingenkamp en nederzettingen. We ontmoe-
ten Israëli’s en Palestijnen die blijven bouwen aan vrede en 
rechtvaardigheid.

75 jaar Israël – 75 jaar Nakba – 55 
jaar bezetting

Op 14 mei 1948 riep de staat Israël zijn onafhankelijk-
heid uit. In 2023 viert het land zijn 75-jarig bestaan. Voor 
Palestijnen betekent die datum het voorlopige einde aan 
hun eigen staat en de vernietiging van een groot deel 
van hun samenleving. Het wordt de Nakba of ‘de grote 
catastrofe’ genoemd. In juni 1967 startte de bezetting, 
met verstrekkende gevolgen voor Israëli’s en Palestijnen. 
Israël transformeerde de Westelijke Jordaanoever, Oost-
Jeruzalem en de Gazastrook en bouwde er meer dan 200 
nederzettingen. De Palestijnen zien hun meest funda-
mentele basisrechten en hun mensenrechten voortdurend 
geschonden en wachten nog steeds op een eigen staat. We 
spreken met Israëlische en Palestijnse mensenrechten- en 
vredesactivisten die zich verzetten tegen de bezetting en 
een andere toekomst voor de regio mogelijk proberen te 
maken.

Al iets concreets over de reis zelf? 

De vredestocht vindt plaats in de krokusvakantie van 
2023. Een reis van 8 dagen ter plaatse, met een lokale gids 
en in samenwerking met een lokaal reisbureau. De deelne-
mers, maximum 25, worden begeleid door Katelijne Suetens, 
beleidsmedewerker Palestina en Israël van Broederlijk 

Delen. Overnachtingen gebeuren in een tweepersoonskamer 
(supplement voor een single room). Ook al is de reis fysiek 
niet erg belastend, toch verwachten we dat de deelnemers 
fit zijn. Er wordt heel wat gewandeld. Mentaal is de reis 
wel zwaar, omdat je geconfronteerd wordt met moeilijke 
situaties, maar we plannen daarvoor de nodige reflectie-
momenten in.

Hoe ziet de voorbereiding en 
nawerking eruit?

De deelnemers komen tijdens het weekend van 14 en 15 
januari samen om kennis te maken en informatie te krijgen 
over de actualiteit, het programma en de nawerking. We 
vragen ook dat alle deelnemers op voorhand de roman 
‘Ochtend in Jenin’ van Susan Abulhawa en het stripverhaal 
‘Jeruzalem’ van Guy Delisle lezen. Via deze lectuur raken 
de deelnemers vertrouwd met bepaalde aspecten van de 
realiteit. 

De vredestocht is geen vrijblijvende reis. Broederlijk 
Delen wil met de tocht het bewustzijn over de Palestijns-
Israëlische kwestie bij een aantal sociale en maatschappe-
lijke spelers vergroten. De bedoeling is dat de deelnemers 
hun ervaringen integreren in hun werk en dagelijks leven: op 
school, in hun organisatie, in hun parochiegemeenschap, in 
hun vriendenkring ... 

Wie kan er mee?

We zoeken mensen die een engagement willen opnemen:
• verantwoordelijken en vrijwilligers van sociale 

organisaties;
• leerkrachten en docenten uit het secundair en hoger 

onderwijs;
• de achterban van Broederlijk Delen en andere sociale 

organisaties;
• journalisten, bloggers, influencers die hun vaardighe-

den willen inzetten voor sociaal engagement.

Basiskennis van het Engels is noodzakelijk. De contacten 
met partners en vredesactivisten verlopen in het Engels. 



Deelnamekosten?

De kostprijs van de reis ligt tussen 1.700 en 1.900 euro. 
Hierin zijn alle kosten inbegrepen (vliegtuigticket, ver-
blijf, maaltijden, vervoer ter plaatse, gids, toegang tot 
musea) inclusief een annulatieverzekering in geval van 
covid-perikelen. 

Data? 

Reisdata: 
• Vertrek op zaterdag 18 februari in de vooravond;
• Terugkeer op zondag 26 februari in de vooravond.

Voorbereidingsweekend in jeugdherberg De Blauwput:
Zaterdag 14 januari (start 10.00 u.) en zondag 15 januari 
(einde 16.00 u.). 

Met overnachting in de jeugdherberg, Martelarenlaan 11A 
in Kessel-Lo (achterzijde station Leuven). 

Kostprijs van het weekend: circa 50 euro. 

Op het programma staat onder andere:
• kennismaking en groepsvorming;
• introductie tot het politieke luik;
• introductie tot de werking van Broederlijk Delen in de 

regio;
• kennismaking met de cultuur van Palestina en Israël;
• getuigenis van een vrijwilliger die eerder deelnam aan 

de vredestocht; 
• vraag-en-antwoordsessie over praktische zaken en 

het programma.

Hoe kan je inschrijven?

Wie graag mee op reis wil, kan zich vóór 10 december 2022 
kandidaat stellen via broederlijkdelen.be/inschrijven-vrede-
stocht. Aangezien er veel interesse is voor de vredestocht, 
maken wij een selectie van de ingeschreven kandidaten op 
basis van hun motivatie.

Wie kan deelnemen aan deze 
vredestocht?

Jij kan deelnemen als je aan de volgende criteria 
beantwoordt:

• Je bent ouder dan 18 jaar.
• Je bent geïnteresseerd in internationale solidariteit, 

vredesopbouw en het werk van Broederlijk Delen en 
zijn partnerorganisaties.

• Je neemt deel aan het volledige vormingstraject: 
voorbereiding, reis en nawerking.

• Je beschikt over een goede kennis Engels.
• Logementen hebben voldoende comfort. Wil je toch 

graag een eenpersoonskamer? Dat kan mits tijdige 
aanvraag en betalen van een supplement.

• Met een gewone lichamelijke conditie en gezondheid 
kan je deze reis aan. 

www.broederlijkdelen.be/vredestocht
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