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Meisjesvoetbal in Egypte - schande!?

Jemenitische en Saoedische vrouwen bereiken - maar hoe!

Arabische jongeren van nu - hebben zij de toekomst?
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Maar de Heer zei tegen mij: “Zeg niet, ik ben nog 
maar een jongen, want overal waarheen ik jou 
zenden zal, zul je gaan, en alles wat ik je opdraag, 
zul jij spreken. Wees niet bang voor hen, want ik ben 
met je om je te redden.” Jeremia 1:7-8

Arabische jongeren van nu - hebben zij de toekomst?

De Arabische wereld, verdeeld over 17 Arabische staten in het Midden-Oosten, Noord-Afrika 
en de Golf, telt zo’n 200 miljoen jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Jaarlijks verschijnen er 
onderzoeksresultaten aan de hand van onderwerpen als migratie-bereidheid, werkloosheid, 
kijk op de eigen overheid en identiteit.

In 2020 gaf 42% van de 
ondervraagde Arabische 
jongeren aan erover 
nagedacht te hebben te 
emigreren, terwijl 32% 
antwoordde ‘hun vaderland 
nooit te zullen verlaten’. 
Angst voor werkloosheid 
scoort hoog. Ongeveer 87% 
van deze jonge Arabieren 
vrezen werkloosheid op 
korte of langere termijn. 

Interessante uitkomst 
van dit onderzoek is dat 
gemiddeld 40% van de 
ondervraagden aangaven dat hun religieuze overtuiging het belangrijkst was voor hun 
identiteit, tegenover ‘familie’, 19% en ’nationaliteit’, 17%. Dat hoge percentage is nog hoger in 
Noord-Afrika, 61%, en in Saoedi-Arabië 60% (asdaabcw arab youth survey, 2020)

En dat terwijl een toenemend aantal Arabische jongeren aangeeft te neigen naar atheïsme; in 
Tunesië bijvoorbeeld zei 46% van de jongeren niet-religieus te zijn. 

Veel Arabische jongeren hebben hun hoop op verandering in hun land, in de regio, 
opgegeven; wat is er immers nog over van de veelbelovende ‘Arabische Lente’?

Dat de God van de bijbel wel gelooft in de jeugd, wil Arab Vision laten zien in een drama-serie 
in 26 afleveringen: Youth hold the key. Welke boodschap en uitdaging hebben jonge mensen 
als Jozef, Ruth, Jeremia, Daniel en Maria voor jongeren van nu? 

Deze jongeren uit bijbelse tijden waren niet te jong voor God, werden 
serieus genomen, werden ingezet in de plannen die God heeft met de 
wereld. Ze waren ook niet persé helden, maar mochten vallen, opstaan, 
doorgaan en groeien.

Youth hold the key daagt Arabische jongeren uit het avontuur met God aan te 
gaan, hun identiteit in Christus te vinden. 

Ook daagt de serie ouders en kerkleiders uit: geef geen ‘instant’ antwoorden 
op de vragen van je kinderen, je jeugd, maar ga serieus met hen in gesprek. 
Jullie kinderen, jullie jonge mensen zullen de kerk de rug toekeren als 
daar geen plaats is voor kritische vragen en twijfel. Jullie kinderen zijn de 
mogelijke leiders van de toekomst, in samenleving en kerk.

Hoe komen we in contact met Arabische jongeren?
Deze serie programma’s zal worden uitgezonden via satelliet TV met een 
bereik over de hele Arabische wereld, Europa en delen van Amerika. 

Maar… jongeren zijn vooral te vinden op social media platforms, zoals 
Instagram, Twitter, Facebook. Daar is het waar onze social media teams met 
hen in gesprek gaan. Daar is waar Arabische jonge mannen en vrouwen 
hun vragen kunnen stellen en waar tijd genomen wordt om op reis te gaan 
in het evangelie. Jongeren die de kerk dreigen te verlaten en jongeren die 
hongerig op zoek zijn naar liefde en acceptatie.



Wat cijfers op een rijtje (eerste kwartaal 2021)
Arabische jongeren die aangehaakt zijn bij onze Facebook pagina: 33.490

Reactie op social media posts: 44.447

Persoonlijke berichten: 8.481

Bijbel of ander christelijk leesmateriaal gestuurd: 564

Evangelie uitgelegd in 1-op-1 conversaties: 71

Volgeling van Christus geworden: 7

De thema’s die in de eerste drie maanden van 2021 werden belicht en waar   
jongeren op reageerden waren ‘Jezus, de Zoon van God’, ‘Jezus, de goede   
Herder’ en ‘Jezus, de Redder’. 

Uit ons nazorgteam

Dahlia, 18 jaar, uit Egypte, komt na een lange zoektocht, 
dagelijks spitten in de bijbel en veel (telefoon)gesprekken tot 
de overtuiging: “Van een liefde zo overweldigend als die van 
Christus moet ik huilen; ik geloof nu dat hij God is en ik wil me 
christen te noemen. Binnenkort zal iemand uit ons team Dahlia 
persoonlijk ontmoeten.

Bahiq uit Algerije neemt contact met ons op. Hij is 22 jaar en 
komt uit Algerije. Hij vertelt ons iets bijzonders: telkens als hij 
nadenkt over Jezus, krijgt hij het gevoel dat er een duif boven 
hem vliegt. We vertellen hem dat in het christelijke geloof een 
duif verwijst naar de heilige Geest. We vertellen hem over Jezus’ 
doop en hoe de Geest als een duif vanuit op hem neerdaalt. 
Bahiq wil meteen gedoopt worden. We leggen hem uit dat het 
belangrijk is om Jezus eerst beter te leren kennen, waarop hij 
reageert dat hij dat niet verdient, dat hij daarvoor te zondig is. 
We krijgen de gelegenheid om hem te vertellen over de liefde 
van Jezus voor hem. Na een tijdje zet Bahiq zijn hart open en 
bidt hij vol overtuiging: “ik geloof met heel mijn hart dat Jezus 
God is en alstublieft Jezus, vergeef mij al mijn zonden en neem 
mijn leven, geef mij eeuwig leven!” 

We blijven in contact met Bahiq om hem te helpen te groeien in 
zijn nieuwe geloof. 
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Anis is 28 en komt uit Marokko. Hij vertelt ons dat hij christen wil 
worden omdat hij vindt dat christenen goede mensen zijn met een 
vriendelijk hart. We praten met hem over de boodschap van het 
evangelie. Hij raakt nog meer overtuigd dat hij christen wil worden en 
vraagt Jezus om in zijn leven te komen. We bidden met hem en helpen 
hem om te groeien in discipelschap. 

Salwa is Tunesisch, 19 jaar en heeft een moslim-achtergrond. Als we 
voor het eerst met haar in gesprek gaan, valt ze meteen met de deur 
in huis en vuurt ze haar vragen af. Ze wil van alles weten over vrouwen 
in de bijbel en we praten over het verhaal van de vrouw die betrapt 
werd op overspel. Salwa vertelt dat ze de islam een poosje geleden 
heeft verlaten en andere religies wil onderzoeken. Nadine, onze 
nazorgmedewerker, moedigt haar aan om voor zichzelf uit te vinden 
wat waarheid is, niet op basis van wat haar altijd is geleerd maar uit 
eigen overtuiging. Ook legt Nadine uit dat het in het christelijke geloof 
niet zozeer om religie draait maar om een relatie met God, door Jezus 
Christus. Het wordt spannend als Salwa aan Nadine vraagt hoe ze over 
de islam denkt.. Na veel gesprekken over geloof en religie wil Salwa 
meer weten over de heilige Geest en kan Nadine steeds meer delen 
over wie Jezus voor ons wil zijn en wat hij voor ons heeft gedaan. 
Salwa  wil meer en meer horen en begrijpen. Hoe en wat moet je 
bidden en hoe je als vrouw te kleden - met hijab of niet. En is de God 
van het christendom dezelfde als in de islam?

Meer weten over project Youth hold the key? Email ons via 
contact@arabvision.nl. 

Financieel bijdragen aan de productie van de 26 afleveringen 
of aan ons nazorgwerk? Geef via de iDEAL-knop op onze 
website: www.arabvision.org/nl, of maak uw gift over naar 
NL52INGB0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision. 

Bidden voor Anis, Salwa, Bahiq en andere Arabische jongeren? 
Vraag onze digitale gebedsbrief aan via het contactformulier 
op de website of stuur ons een mailtje. 
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Docu-drama: Meisjesvoetbal in Egypte
Gelezen in het Nederlands Dagblad van 26 april jl.: ‘Een lange weg naar meisjesvoetbal in 
Egypte.’ Arab Vision heeft een lange historie van TV programma’s produceren die aandacht 
vragen voor de rechten van meisjes en vrouwen in de Arabische wereld. Het recht om niet 
verminkt (besneden) te worden, het recht om kind te zijn en niet als 14-jarige uitgehuwelijkt 
te worden, het recht om naar school te gaan.. 

Zo’n artikel in een Nederlandse krant vormt een directe aanleiding om deze Empower Football 
Academy te helpen promoten door er een korte film over te maken. In het artikel vertelt de 
oprichtster, Farida, dat veel meiden wel enthousiast zijn en graag goed willen leren voetballen, 
maar dat vooral de ouders een obstakel zijn. Ze ziet het als haar missie om te helpen de 
bezwaren uit de weg te ruimen en het is haar droom met het meisjesvoetbal uiteindelijk het 
niveau van nationaal team te bereiken. Intussen geeft ze voetbaltraining op vier verschillende 
plekken in Cairo en is ze niet alleen de trainer maar ook rolmodel voor de meiden, die met 
haar over van alles en nog wat in hun leven kunnen praten.

We willen deze korte film maken als onderdeel van een serie programma’s met en 
voor Arabische vrouwen waarin aandacht gevraagd wordt voor de nog steeds grote 
ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in de Arabische wereld.

Helpt u mee deze film mogelijk te maken? Geef speciaal voor  
‘Film meisjesvoetbal in Egypte’.

“Ik wil graag christen worden”, zegt Noor uit Saoedi-Arabië, nadat ze in de 
bijbel heeft gelezen die wij haar stuurden.

“Waarom, wat spreekt je aan?” vraagt Maryam uit ons nazorgteam.  
“Ik vind er vrijheid en gerechtigheid”, antwoordt Noor. 

Ze zegt onder de indruk te zijn van het onderwijs van Jezus, waarover ze 
in de evangeliën heeft gelezen.

Noor reageert op ons social media platform, 
speciaal gericht op Saoedische en Jemenitische 
vrouwen. We weten dat er veel gebrokenheid is bij 
vrouwen in die landen, en veel eenzaamheid.

We denken dat de inhoud van onze posts op social 
media platforms aanspreekt; onze teams in de Arabische 
wereld hebben veel ervaring met wat er speelt bij 
Arabische vrouwen en jarenlange ervaring in het 
nazorgwerk aan deze vrouwen. Maar het blijkt lastig het 
juiste medium te vinden om met name vrouwen in de 
Golfregio te bereiken om met hen in gesprek te gaan.

In het eerste kwartaal van 2021 richtten we ons in 
onze communicatie op thema’s als ‘liefde en veiligheid’, 
‘acceptatie en zelfvertrouwen’, ‘genezing van trauma’s 
uit het verleden’. 

Wat opvalt is dat er vaak gevraagd wordt om een bijbel 
te sturen; in 2020 was dat 773 keer via onze Facebook 
pagina voor Arabische vrouwen uit Saoedi-Arabië en 
Jemen en in het eerste kwartaal van 2021 al 537 keer. 

Wilt u meebidden dat we deze vrouwen zullen 
bereiken zodat we hun een luisterend oor en hulp 
kunnen bieden?

Amina is 36 en lijdt al meer dan 15 jaar onder trauma’s, onder andere 
door haar huwelijk met haar neef, die contacten met haar eigen familie 
verbiedt. Ze  voelt zich doodeenzaam. Gelukkig heeft ze contact gezocht 
met ons nazorgteam. Hier wordt naar haar geluisterd en we proberen 
haar te helpen om uit haar diepe depressie te komen. Door de gesprekken 
zet ze voorzichtig stappen om zichzelf niet waardeloos te voelen, als een 
wees die niemand heeft die naar haar omkijkt. Wilt u bidden voor Amina?

Bron: Nederlands Dagblad
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Een rakettenregen richting Israël, bombardementen op Gaza. Verzoening en vrede lijken 
verder weg dan ooit. Drie jaar geleden produceerden we nog een drieluik in Israël en Palestina, 
over samen-leven, samen-werken, samen-spelen van Joden en Palestijnen: Tekenen van hoop.

Op Facebook postte iemand een grote sleutelbos met de tekst “Eén van die sleutels past om 
het eeuwige conflict te keren. Kijk uit dat je je niet laat verleiden te weten welke sleutel past” - 
zo waar..

“Of je je vrienden nu groet met ‘Shalom’ of met ‘Salaam’, er zal geen vrede komen totdat er 
gerechtigheid is voor ieder. Er kan geen vrede zijn voor de Jood totdat er ook vrede is voor de 
Palestijn. Moge de gerechtigheid van God als vuur neerkomen en een thuis brengen voor de 
Palestijn. Moge de genade van God neerdalen als regen en het Joodse volk beschermen. En 
moge de ogen van de heilige God die huilt om al zijn kinderen helende hoop brengen voor 
allen die verwond zijn, de Jood en de Palestijn.” (Garth Hewitt)

Youth hold the key. Moge God zich ontfermen over de jonge generatie Joden en Palestijnen, 
Tekenen van hoop voor nu en de toekomst.

Inge Verhoef-Postma, directeur Arab Vision

Heer ontferm u


