
 

 

 

ZONTA ANTWERPEN en het UNIVERSITEITSFONDS 

Op 30 maart 2021  ontving de Palestijnse-Canadese  arts en professor, Izzeldin Abuelaish,  een 

eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen voor zijn werk als bruggenbouwer en oprichter van  

de stichting ‘Daughters for Life’, waarin zijn 3 dochters en nichtje blijven voortleven nadat ze 

op 16 januari 2009 door het Israëlische leger werden gedood. Hij schreef hierover ook het 

welbekende boek I shall not hate. A Gaza  doctor’s journey,  dat ondertussen ook vertaald is 

Ik zal niet haten. 

https://www.youtube.com/watch?v=h7S_xoQ0mr4 

 

 

 

Naar aanleiding van de uitreiking van het eredoctoraat gaf hij een zeer geapprecieerd seminarie 

over  ‘Hatred is a contagious disease, public health emergency threat and a determinant of 

health and peace’, waarbij hij nogmaals benadrukte hoe een holistische en interdisciplinaire 

definitie van haat ertoe kan leiden gezonde, weerbare gemeenschappen op te bouwen. 

 

       

 

In dit kader heeft Zonta Antwerpen binnen het Universiteitsfonds Antwerpen een ‘Fonds Zonta 

Antwerpen’ gecreëerd en zich  geëngageerd om aan een jonge vrouw uit het Midden-Oosten 

een beurs te geven van 12.000 Euro om hier in Antwerpen in 2022-2023 te kunnen studeren. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7S_xoQ0mr4


 

 

 

Op 23 juni hebben we hem kunnen ontmoeten op het rectoraat van de Universiteit Antwerpen. 

Hij dankte de rector, Prof.dr. Herman Van Goethem, de vertegenwoordiger van de Cusanus 

Stichting, de Heer Yvan Deckers, de vertegenwoordigster van Zonta Antwerpen, Prof.dr. em. 

Martine de Clercq. We kregen allen  een ‘Certificate of Appreciation’ om respectievelijk onze 

waarden en de wijze waarop we ze meegeven, onze betrokkenheid en engagement voor de 

opbouw van  een betere wereld. Zo belichtte hij ook hoe hij voor Zonta een speciale affiniteit 

heeft, aangezien Zonta ijvert voor de ‘empowerment of women’. 

   

 

 

In het vooruitzicht van de toekenning van een beurs aan een jonge dame werd er gesproken 

over de verschillende stappen die zullen worden genomen:  de keuze van de faculteit, de criteria 

waarop de kandidate zal geselecteerd worden, de logistiek, de deelname aan het 

studentenleven en verenigingen. 

Hij was tijdens zijn verblijf in België ook te gast in Brussel waar hij in het ‘Théâtre de Poche’ de 

première bijwoonde van het op zijn boek gebaseerde toneelstuk, dat in tegenstelling tot andere 

bewerkingen meteen bij de tragedie begon. Het was heftig! (cf. Lees ook het artikel in De 

Morgen, 26 juni 2021:  ‘Weet u hoe ze mijn dode kinderen noemen? Collateral damage’).     

Geen haat, maar wel excuses! 

 

Martine De Clercq 


