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'Palestijnse kwestie’ 
Presentatie door Drs. E. (Eveline) Kokke 

 

In de nieuwe brochure wordt u weer een keur aan interessante lezingen 

aangeboden. Voor de eerste lezing van dit jaar hebben we een bijzondere gast; 

een jonge vrouw uit onze regio die zich vol inzet voor mensen in verdrukking. 

Haar voordracht gaat over het lot van de Palestijnen in Libanon, een lot dat haar 

raakt. Haar betrokkenheid is niet gebaseerd op politieke motieven, maar louter 

op mededogen. Ze heeft ook oog voor het menselijk leed bij de andere partij. 

Haar voordracht laat u niet onberoerd! 
 

Eveline Kokke  is bevlogen kenner van de Palestijnse zaak; haar expertise richt 

zich met name op de Palestijnse vluchtelingen in Libanon. Van het Stedelijk 

Gymnasium in Nijmegen, ging zij via een propedeuse Kunstgeschiedenis (1999) & 

een doctoraal diploma Mediterrane Studies aan de Radboud universiteit in 

Nijmegen (2004), naar de Hogeschool van Amsterdam voor een Bachelordiploma 

Social Work (2009), omdat vacatures voor Palestijnen-experts nou eenmaal 

schaars waren. Zij werkte een jaar met verstandelijk beperkte mensen in 

Tilburg. Omdat haar eerdere passie echter van geen wijken wist en de problemen 

in Libanon zich helaas niet helemaal vanzelf oplossen, richtte zij in 2009 de 

Stichting Beit Jiddi op, die zich bezighoudt met educatie en werkgelegenheid 

voor Palestijnse jongeren in Libanon. Inmiddels is de stichting toe aan een nieuw 

jasje vanwege succes met 2 lokale partners en werkt Eveline er fulltime als 

directeur. 

 

De lezing van 23 januari zal gaan over hoe Eveline betrokken raakte bij de 

Palestijnen in Libanon en wat zij met de stichting probeert te doen. Middels haar 

eigen verhaal zal ook het verhaal van de Palestijnen in Libanon verteld worden. In 

grote lijnen zet Eveline hun vlucht uit hun thuisland uiteen, hun huidige realiteit 

in Libanon en hun toekomstperspectieven, met de rol van de stichting daarin. Er 

zal ruimte zijn voor vragen, ook over het conflict in Israël en Palestina.  

 

Het belooft een boeiende avond te worden. 

 


