
“How to survive when life suddenly detaches your dreams?” 

In deze eerste nieuwsbrief van Ontmoet Palestina speciale aandacht voor ons nieuwe 
filmproject met Ihab Ghafri. Lees over de film, over Ihab, over ons plan met dit project, en 
waar je de film kunt zien binnenkort! 

Survivor. De korte film Survivor volgt de 
Palestijnse Ihab en zijn geliefde Shatha op 
hun reis door de Westelijke Jordaanoever en 
hun zoektocht naar avontuur,  liefde en 
innerlijke rust. Tijdens hun reis door de 
prachtige Palestijnse natuur en de levendige 
Palestijnse steden, vinden ze echter fysieke 
en mentale muren op hun weg. 

Hoewel allebei opgegroeid onder de 
Israëlische bezetting, beleven Ihab en 
Shatha deze verschillend. Ihab draagt de last 
van het opgroeien tijdens de tweede intifada 
in Nablus, wat afstand creëert tussen hem en 
Shatha. Kunnen ze hun 'angst voor het 
leven' overwinnen?  

 

Over Ihab. “Smile to confuse the world”. Regisseur Ihab 
Ghafri is een jonge film- en theatermaker en is als 
psycholoog gespecialiseerd in trauma. Hij werkt 
daarnaast als clown en gids in zijn stad Nablus, waar je 
hem wellicht van kent als je mee bent geweest op reis 
met ons. Het thema van de film raakt aan zijn eigen 
ervaringen en is tegelijkertijd zijn specialiteit als 
psycholoog. Hij stelt dat Palestijnen geen 
posttraumatisch stresssyndroom ervaren, maar 
'doorlopend trauma' omdat er geen einde komt aan de 
stress van de bezetting. Met deze film vertelt Ihab zijn 

verhaal.   

Filmvertoningen in Nederland. Ihab komt over enkele weken naar Nederland om 
Survivor te vertonen en aan de hand van de film te vertellen over trauma en zijn 
belevingswereld. Daarnaast zullen verschillende specialisten op het gebied van trauma, en 
politiek trauma, aanschuiven om met ons en Ihab in gesprek te gaan. We hebben vier 
locaties in Nederland waar je de film kunt zien, zie onderaan, hopelijk kun je erbij zijn! Voel 
je vrij om vrienden en bekenden mee te nemen.   
  Met je komst steun je Ihab en de verdere opbouw van dit filmproject, we vragen 11 
euro als entree voor de evenementen. Mocht je nou niet kunnen op een van de 
evenementen, maar de film toch willen kijken of toch willen steunen? Je kunt een bedrag 
naar keuze overmaken naar onze rekening, pay as you like, en we sturen je een link om 
Survivor online te zien. Ons rekeningnummer is NL55 TRIO 0338 6571 85, vermeld hierbij 
‘Survivor’ in de omschrijving.  


