Bedreigde projecten gefinancierd met Belgisch geld.
Elektriciteitsnetwerk, Khirbat al Taweel (Nablus-regio)
Op 5 februari 2012 hebben de Israëlische bezettingsautoriteiten een
vernietigingsbevel uitgevaardigd voor verschillende gebouwen en woningen in het
dorp Khirbat al Taweel (nabij Nablus). Daarbij is een elektriciteitsnetwerk dat recent
nog geïnstalleerd werd met 150.000 euro Belgisch geld. Ook de huizen van vijftien
families en een moskee zijn bedreigd. 150 mensen zullen mogelijk dakloos worden
en gedwongen zijn om te verhuizen. Israëlische kolonisten vallen de inwoners van
Khirbat al Taweel vaak aan en verhinderen hen om op hun velden te gaan werken.
Bronnen:
- Displacement Working Group (coördinatiegroep van internationale humanitaire en
ontwikkelingsorganisaties op de Westelijke Jordaanoever), data sheet van mei 2012.
- "Israel serves notice to demolish homes in Khirbat al Taweel", Middle East Monitor,
5 February 2012.
Al Haq kleuterschool, Al Aqaba (Tubas-regio)
Sinds 2004 bedreigt een vernietigingsbevel een kleuterschool in het dorp Al Aqaba.
De school werd opgericht met €22.000 steun van de Belgische ambassade en geld
van andere donoren, waaronder Canada en Japan. De kleuterschool biedt plaats aan
130 kinderen. Dankzij deze faciliteit kunnen de families in hun dorp blijven, ondanks
de bedreigingen met vernietiging en gedwongen verhuizing door de Israëlische
bezettingsmacht. In Al Aqaba is de afbraak van minstens 95% van de gebouwen
gepland.
Op 18 april brak de Israëlische bezettingsmacht de enige twee toegangswegen tot
het dorp af. Ze dreigde om binnenkort terug te komen om gebouwen te vernietigen
op een grotere schaal, als straf voor het feit dat internationale getuigen aanwezig
waren bij de vernietiging van de wegen.
Bronnen:
Rebuilding Alliance, "Al Aqaba Kindergarten".
"A Palestinian mayor issues desperate appeal to the world to restore his village's
lifeline", open brief van de burgemeester van Al Aqaba, 19 April 2012. Al Aqaba:
- Donna Baranski-Walker, Rebuilding Alliance
- Haj Sami Sadiq, burgemeester van Al Aqaba

