
De Sen-Foundation haalt in een samenwerkingsverband met de Leonhard-Woltjer Stichting en 

Palestine Link Sacharovprijs-winnares naar Nederland.  

Van 17 tot en met 23 september 2012 zal Mevrouw Nurit Peled - Elhanan een bezoek aan Nederland 

brengen. Mevrouw Peled is een Israëlische lector taalonderwijs aan de Hebreeuwse Universiteit en 

het Teachers College in Jeruzalem, gericht op schoolgerelateerde literatuur. In 2002 heeft zij de 

Sacharovprijs voor Mensenrechten van het Europees Parlement gekregen omdat zij zich inzet voor 

vrede in haar land, hoewel zij in 1997 een dochter verloor bij een zelfmoordaanslag door een 

Palestijn. Zij richtte de vereniging Israeli - Palestinian Bereaved Families for Peace op en ze werd 

medeoprichter van het Rusell Tribunal on Palestine. Recent publiceerde zij “Palestine in Israeli 

schoolbooks, Ideology and Propaganda in Education” waarin ze laat zien hoe kleinerende en vijandige 

afbeeldingen in woord en beeld van Palestijnen in Israëlische schoolboeken bijdragen tot de 

negatieve beeldvorming over die bevolkingsgroep in Israël. Mevrouw Peled is uitgenodigd door een 

samenwerkingsverband van de Leonhard-Woltjer Stichting, de Sen-Foundation en Stichting Palestine 

Link te komen spreken over de invloed van beeldvorming op denken over anderen, aan de hand van 

voorbeelden over Palestijnen, onder de titel: "Teaching hostility - The Image of Palestinians in Israeli 

schoolbooks."  

De Leonhard-Woltjer Stichting, die de gelden voor de tour verschaft, heeft tot doel onderzoek naar 

en kennis van de Arabische cultuur in het Nederlands te bevorderen. De aandacht is vooral gericht op 

de geschiedenis van de Palestijnen en het Israëlisch-Palestijns conflict. De L-WS stimuleert en 

verspreidt wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van het conflict en de factoren die een 

duurzame vrede in de weg staan. Dat gebeurt door o.a. door het beschikbaar stellen van een 

Scriptieprijs en het organiseren van lezingen. De Sen-Foundation en Palestine Link verschaffen de 

organisatoren van de tour. 

Palestine Link is een professioneel kennis- en dienstencentrum van Palestijnen in Nederland. Het 

organiseert reizen naar Palestina voor iedereen die belangstelling heeft voor het land, de mensen en 

de mogelijkheden. Verder verzorgt het publicaties en reacties in de pers en op de eigen website. 

Voor meer informatie over deze tour kunt u contact opnemen met mevr. Joanette van der Mey, 

j.vandermey@sen-foundation.org  


