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 Een warme groet 

 Mijn eerste woordjes – lees-en schrijfproject voor kinderen in vluchtelingenkampen 

 Maaki – God is bij je, programma met vluchtelingvrouwen 

 Tijd voor de hajj – van 19-24 augustus 

Beste vrienden, 

Een warme groet naar u. Met de tropische dagen die we hier gehad hebben, kunt u zich misschien 

beter voorstellen hoe het is voor onze teams om in het Midden-Oosten bij temperaturen rond de 40 

graden te werken. Ons follow-up team is elke dag in de weer om in contact te zijn met de honderden 

mensen die ons benaderen met vragen over het christelijk geloof, levensstijl, of die ons vragen om 

gebed.  

Ons productie team is druk bezig om TV programma’s te maken, o.a. voor zwangere vrouwen, voor 

kinderen in vluchtelingenkampen en een project met de Koptische Kerk om de christelijke 

gemeenschap aan te moedigen uit te reiken naar hen die 

de Here Jezus nog niet kennen. 

Op de New Wine conferentie stonden we met een stand 

om het werk van Arab Vision onder de aandacht te 

brengen. We werden bemoedigd door de reacties; ook 

kinderen vonden dat we een prachtig werk hebben! Daar 

zijn we het helemaal mee eens. 

 

We willen in deze nieuwsbrief twee programma’s onder uw aandacht brengen: 

Mijn eerste woordjes  - lees- en schrijfproject voor kinderen in vluchtelingenkampen 

Na jaren van oorlog met nagenoeg geen zicht op een oplossing, dreigen miljoenen kinderen en 

jongeren een ‘verloren generatie’ te worden, een generatie van jonge mensen die opgroeit met 

mentale en fysieke littekens, zonder toekomstperspectief door gebrek aan onderwijs. Ongeveer 



dertien miljoen kinderen in de regio gaan niet naar school en nog eens negen miljoen dreigen te 

moeten stoppen met onderwijs. 

Geweld en instabiliteit bedreigen hun toekomst en stellen hen bloot aan de gevaren van armoede, 

kindhuwelijken, radicalisering, om er een paar te noemen. Als jonge mensen niet de gelegenheid 

krijgen om naar school te gaan en zich te ontwikkelen, wie moet dan straks hun land weer opbouwen 

als oorlog of conflict voorbij zijn? 

Televisie kan een belangrijke rol spelen bij het overbrengen van informatie en onderwijs als mensen 

afgesloten zijn van regulier onderwijs. Daarom gaat Arab Vision, samen met uitzendpartner Sat-7, 

een onderwijsprogramma via televisie ontwikkelen en produceren. Dit basisprogramma voor lezen 

en schrijven is bedoeld voor kinderen van ongeveer zes tot acht jaar oud, die in vluchtelingenkampen 

wonen en die via satelliet TV toegang hebben tot het speciale onderwijskanaal Sat-7 Academy. Dit 

kanaal zendt al educatieve programma’s uit (o.a. geproduceerd door Arab Vision in het verleden) en 

het blijkt dat we op deze manier veel kinderen kunnen bereiken die anders geheel verstoken zijn van 

enige vorm van onderwijs. 

We gaan korte clips produceren met in elke clip een 

basisles lezen en schrijven. Een kind tekent  

bijvoorbeeld een huis en schrijft het woord; je ziet 

plaatje en woord stap-voor-stap op het scherm 

verschijnen. Het woord of begrip en de betekenis 

wordt verder uitgewerkt in een kort Arabischtalig 

filmpje. De clips zullen regelmatig op TV te zien zijn 

en via sociale media kunnen kinderen mee-oefenen 

en de resultaten zelfs uploaden op Facebook zodat 

hun werk ook nog nagekeken kan worden! We 

verwachten met dit project zo’n half miljoen 

kinderen in vluchtelingenkampen te kunnen helpen 

de basis van lezen en schrijven onder de knie te 

krijgen. 

Nog dit jaar wil Arab Vision de eerste 100 clips 

produceren en beschikbaar maken. U kunt heel 

praktisch en effectief investeren in de levens van 

Arabische vluchtelingenkinderen door een speciale 

donatie voor dit project te sturen! 

“Er is een groot gebrek aan onderwijs in dit kamp. Door te kijken naar schooltelevisie leren onze 

kinderen heel veel.” - Syrische ouders van vluchtelingenkinderen in Libanon 

Maaki – God is met je! 

In 2007 produceerden we onze eerste serie TV programma’s met de naam Maaki (letterlijk: ‘met 

jou’), een serie portretten van Arabische christenvrouwen over hoe om te gaan met de problemen en 

omstandigheden van het leven. Sindsdien hebben we vier series gemaakt, elk van 26 afleveringen, 

met vrouwen uit Irak, Egypte, Jordanië en andere Arabische landen. Deze TV programma’s hebben 

https://www.arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/
https://www.arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/


ongelooflijk veel vrouwen en mannen in de Arabische 

wereld bemoedigd, vooral omdat niet de oplossing van de 

problemen centraal stond, maar de trouw van God door alle 

omstandigheden heen. 

We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe 

serie Maaki programma’s, waarin we vrouwen die gevlucht 

zijn portretteren.   

We zoeken nog enkele vluchtelingenvrouwen, met name in Europa, die hun verhaal willen 

vertellen en met ons zouden willen meewerken. Als u ons met hen in contact kunt brengen, wilt u 

dan even een mailtje sturen naar contact@arabvision.nl? Alvast hartelijk dank! 

Wilt u meebidden voor deze belangrijke serie van Maaki, dat we in contact komen met vrouwen die 

hun verhaal willen en kunnen vertellen en ook voor veiligheid voor hen en voor ons productieteam? 

 

Tijd voor de Hajj 

Van 19-24 augustus is het de tijd voor de jaarlijkse Hajj. Elk jaar komen er miljoenen moslims naar 

Mecca om deel te nemen aan de Hajj, de vijfdaagse pelgrimage. Ongeveer drie miljoen moslims 

komen vanuit de hele wereld om talrijke rituelen uit te voeren, in navolging van hun profeet 

Mohammed. We bidden dat dit echt een tijd zal zijn dat God tot hen zal spreken en velen van hen tot 

de waarheid van de Here Jezus Christus, het Licht van de wereld, zal trekken. 

Dank voor uw steun en uw belangstelling voor de Arabische wereld en ons werk, 

 

Inge Verhoef-Postma 

Directeur Arab Vision Nederland 
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