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Van de voorzitter

Van de
voorzitter
M

et de WIZO FoodFair op 30 maart 2014 in het
Hilton Hotel in Amsterdam introduceert WIZO
een culinair evenement met informatie over voeding,
entertainment, workshops, paneldiscussies, een uitgebreide souk, proeverijen, kookdemonstraties en een
pop-up- restaurant. Niet eerder werkten zoveel kosjere cateraars samen. Maak kennis met ondernemers
die met hun producten inspelen op de eigentijdse behoeften van de joodse consument. Het wordt een dag
voor het hele gezin.
Op pagina 14 staat het programma beschreven en op
onze site www.wizo.nl/foodfair staat actuele informatie.
De FoodFair markeert het 65-jarig bestaan van WIZO
Nederland. De opbrengst gaat naar de WIZO Beit Hakerem School in Israël. Kansarme jongeren van Joodse,
Arabische, Russische of Ethiopische komaf worden
hier opgeleid tot kok. En drie van deze enthousiaste
en veelbelovende leerlingen komen koken op onze
FoodFair!
Yvonne van Gelder, de spil achter de organisatie van
deze dag, sprak met hen, hun leraren en de directeur
van de school in Jeruzalem en ze deelt haar ervaring
met ons in dit blad.
Niets geeft meer voldoening dan het realiseren van
een idee. De eerste voorzitter en mede-oprichtster
van WIZO Nederland heeft dit destijds zelf kunnen
ondervinden. Uit respect voor haar hebben wij haar
naam toegevoegd aan de Digitale Vrouwenlexicon
“1001 vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis”.
Het gedachtegoed van WIZO om zorg op maat te leveren is nog steeds actueel. Door middel van interactie
met organisaties wereldwijd delen wij onze ervaring.
Een mooi voorbeeld hiervan is het werkbezoek dat de
directie/Raad van Bestuur van Fyr Frieslan aan WIZO
in Israël bracht. Zeer geïnspireerd kwamen ze thuis en
hebben hun bevindingen uitgebreid beschreven. Ze zijn
vooral onder de indruk dat het accent in Israël ligt op
empowerment, het uitvergroten van de mogelijkheden
om toekomstperspectief te creëeren. Overweldigd
waren ze door de liefde en aandacht die hulpverle-
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ners geven, ongeacht of het professionals of vrijwilligers
zijn.
In mei ontvangen wij WIZO-bestuurders en -leden
uit heel Europa voor een conferentie van de ECWF
(European Counsil of WIZO Federations) in Amsterdam. Iedereen is welkom om op zondag 18 mei deel te
nemen aan het programma rond lobbyen door vrouwen. Het uitgebreide programma wordt nog bekend
gemaakt o.a. op de site en via Facebook.
Nieuw is dit jaar dat we aan de lezers vragen om aanbevelingen te doen over welk boek zij willen nomineren
voor de WIZO Literatuurprijs 2015. Het criterium is
dat het een in 2014 gepubliceerd boek van een joodse
of Israëlische schrijver is en dat het geen zwaar verslag
mag zijn over de Tweede Wereldoorlog. We hopen dat
iedereen die nog niet meeleest besluit om volgend jaar
ook in de jury plaats te nemen. Lezen brengt je in een
andere wereld. Het laat je kennis maken met andere
culturen, mensen, relaties en hun drijfveren.
Ieders mening is belangrijk. Praat erover met familie,
vrienden, vriendinnen, kennissen, buren, collega’s. Deel
je ervaringen en laat ons weten wat je vindt.
Ideeën uitwerken en lanceren is één ding, maar alleen
als het uitnodigend genoeg voor u is om tot actie over
te gaan is het succesvol!
Joyce Numann-Durlacher,
voorzitter WIZO Nederland
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Werkbezoek WIZO

10 dagen Israel door
een andere bril bekeken...
Impressie van een werkbezoek aan WIZO
Toen Evelyn van Pinxteren terugkwam van aan reis aan Israel, georganiseerd door WIZO, zei ze: “Jullie móeten een keer naar Israël. De manier waarop ze in Israël de (jeugd)zorg hebben georganiseerd,
zal jullie enorm aanspreken en inspireren … Anderhalf jaar later was het zo ver: van 25 oktober tot 4
november waren wij in Israël en bezochten een groot aantal projecten, instellingen en instanties. We
spraken met bevlogen mensen, deden ideeën op en raakten vooral geïnspireerd.

Door Linda Terpstra, Anke van Dijke en Evelyn van Pinxteren

Wie zijn wij?

Linda Terpstra en Anke van Dijke zijn de directie/Raad
van Bestuur van Fier Fryslân. Fier is een expertise- en
behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, onder andere: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel,
loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier streeft er naar dat iedereen die te maken
heeft (gehad) met geweld direct hulp krijgt. Waar nodig zorgen wij voor opvang op een veilig adres. Omdat kinderen en jongeren vaak niet de hulp krijgen die
noodzakelijk is, zijn zij speerpunt. Ons doel: voorkomen
van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de
gevolgen van geweld. Daarbij richten we ons op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; op slachtoffers maar ook op plegers en getuigen van geweld. Het
maakt ons in principe niet zoveel uit wie het slachtoffer
is en wie de dader. Het gaat ons er om dat het geweld
stopt en dat het weer (emotioneel) veilig is.
Evelyn van Pinxteren is kinderarts bij het Medisch Centrum Leeuwarden en voorzitter van WIZO Afdeling
Friesland. Zij heeft de reis samen met Wereld WIZO
georganiseerd.
Paul van Pinxteren is de echtgenoot van Evelyn en heeft
ons vergezeld tijdens het werkbezoek. Hij heeft het bezoek vastgelegd in een fotoserie. Hieronder volgt een
impressie van het werkbezoek.
Het werkbezoek

Gedurende tien dagen bezochten we Israel om een
kant te zien waar toeristen zelden naar kijken. We bezochten allerlei projecten, waar in de breedste zin van
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het woord hulp wordt geboden aan slachtoffers maar
ook aan daders van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
De kanttekening is hier op zijn plaats dat we verwaarlozing van kinderen ook zien als geweld. Bijvoorbeeld
het meisje dat een thuis had gevonden bij de ‘boarding
school’ Ahuzat Yeladim. Ze was thuis niet meer welkom nadat haar ouders gescheiden waren en ieder een
nieuw gezin hadden gesticht: daar paste zij niet meer
in. Verrassend was de openheid en hartelijkheid waar
we mee ontvangen werden. Men deelde successen,
mislukkingen en visies openhartig en schroomde niet
beperkingen te erkennen. Als men dacht dat een ander wellicht ook iets kon toevoegen, werd er voor ons
contact gelegd en een ontmoeting geregeld. Het werd
daardoor voor ons nog intensiever dan verwacht, maar
het leverde ook des te meer op. Kern van het bezoek
werd gevormd door het spreken met vertegenwoordigers en het bezoeken van projecten van WIZO, maar
wat WIZO niet kon aanbieden werd elders, grotendeels via hen, toegevoegd.
Multidisciplinaire kinderopvang in Yaﬀo

Wij bezochten de multidisciplinaire kinderopvang in
Yaffo, waar kinderen met sterk verschillende achtergronden uit alle lagen van de bevolking tussen 7.00 en
19.00 uur worden opgevangen. Kinderen van 0 tot 7
jaar oud, inclusief verzorging waaronder de maaltijden.
Tegelijkertijd worden ouders en grootouders ondersteund om pedagogisch verantwoord opvoedende taken in te vullen. Maatschappelijk werk helpt daarbij om
financiën, huisvestingsproblemen, relatieproblemen en
nog veel meer wat in de weg staat, op te lossen.
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Neve WIZO

Jeugddorp Ahuzat Yeladim

In Neve WIZO bezochten wij een project waar verwaarloosde en getraumatiseerde kinderen een thuis
kregen; kinderen vanaf 4 à 5 jaar oud, met de mogelijkheid te blijven tot 18 jaar. In dit bijzondere concept
biedt een echtpaar gedurende jaren aan acht kinderen
een thuis. Zij hebben één weekend in de twee weken
vrij. De kinderen zijn dan bij hun biologische ouders of
in een weekendpleeggezin. In Neve Wizo zijn er vier
gezinshuizen onder één dak met ieder een eigen ingang: vier echtparen bieden aan 32 kinderen een thuis.
Ter plekke krijgen de kinderen wekelijks therapie van
een psycholoog om hetgeen zij aan trauma meebrengen uit hun bestaan te behandelen. De kinderen komen
met een scala aan ernstige problemen waardoor thuis
wonen geen optie meer is. Het streven is, voor zover
het mogelijk blijkt, ouders en kinderen te herenigen,
dan wel contact tussen ouders en kinderen mogelijk
te maken.

In Ahuzat Yeladim worden kinderen met gedragsproblemen, licht verstandelijke beperking dan wel psychiatrische aandoeningen begeleid, behandeld en opgeleid in
een jeugddorp. Er zijn groepen voor kinderen van 7 tot
12 jaar en voor kinderen van 12 tot 18 jaar; jongens en
meisjes gescheiden. Groepen zijn ingedeeld naar leeftijd en ernst van de problematiek. Naast de begeleiding
door groepsleiders in een vaste dagelijkse structuur
in de woonunits is er onderwijs, zijn er therapieën en
komt er een psychiater. Ouders worden vanzelfsprekend betrokken en op de hoogte gehouden. Streven is
dat men het jeugddorp verlaat met hetzij een diploma,
hetzij de mogelijkheid om in een beschermde werkomgeving te functioneren, waarbij voldoende basis is
gelegd voor de dagelijkse verzorging van zichzelf en de
eigen woonruimte.
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Jeugddorp Hadassim

Heel anders gaat men in het jeugddorp Hadassim te
werk. Daar wonen kinderen uit multiprobleem en sociaal problematische gezinnen die wel getraumatiseerd
kunnen zijn, maar in principe mentaal normaal kunnen
functioneren. Ook zij krijgen huisvesting, opvoeding en
opleiding naast verzorging en behandeling, maar zowel
op school als bij naschoolse activiteiten worden de faciliteiten gedeeld met honderden jongeren die ‘gewoon’
bij hun ouders wonen en uit de omgeving komen. Met
andere woorden, van de school en de naschoolse activiteiten maken kinderen en jongeren uit de hele omgeving gebruik: een ‘gewone’ school waar ook de jongeren van het jeugddorp naar toe gaan. Normaliseren en
tegengaan van stigmatisering zijn hier kernbegrippen!
Rebecca Sieﬀ Family Centre

In Jeruzalem bezochten wij het Rebecca Sieff Family
Centre, waarbij wij zowel een blik mochten werpen
op het Blijf-van-mijn-lijfhuis en al hetgeen zij doen om
de gevluchte vrouwen met hun kinderen in de maatschappij te kunnen laten terugkeren, als ook het behandelcentrum voor geweld in het gezin. Dit laatste
onderscheidt zich onder meer door een telefonische
hotline voor mannen die dreigen om hun partners te
mishandelen of dat daadwerkelijk deden. In het behandelcentrum worden met beperkte middelen beide
partners uit gewelddadige relaties behandeld, waarbij
zij apart hun therapie krijgen.
In het Blijf-van-mijn-lijf huis werd veel aandacht geschonken aan het onderhouden van contact tussen
de afwezige vader en zijn kinderen, waarbij ook moeder het begeleiden van dat contact stapsgewijs moest
overnemen - om dat na verlaten van de opvang zelf
te kunnen voortzetten. Vanzelfsprekend lag de nadruk
op begeleiden en behandelen van de vrouwen en hun
kinderen.

Naast WIZO projecten bezochten wij Atlas, de opvang
voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel en die
voor de vrouwelijke, Ma’agan gehetenen Orit Sulitzeanu, directeur van een samenwerkingsverband van
negen Rape Centres gaf uitgebreide informatie over de
hulpverlening aan vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting en we hebben kennis kunnen maken met een
ietwat alternatieve vorm van hulpverlening aan jongeren die op straat leven via Beit HaShanti beMidbar
Beleidsmakers: Sigal Ratzin

Naast bovenbeschreven bezoeken op locatie hebben
wij meerdere gesprekken gevoerd met beleidsmakers. Zo ontmoetten we Sigal Ratzin die programma’s
ontwikkelt en aanstuurt voor risicomeiden tussen 12
en 25 jaar, waarbij het risico kan zitten in armoede,
geweld, laag zelfbeeld, onvoldoende integratie na immigratie, misbruik.... Sterk is daarbij de keuze om daar
waar mogelijk uit te gaan van preventie, liefst in samenwerking met scholen en wijkcentra om ondersteuning
te bieden voordat sociale hulpverlening ingeschakeld
is. Bovendien streeft men ernaar om de begeleiding en
behandeling aan te bieden als interessante activiteiten
en niet als een hulpvorm, al dan niet verplicht.
Advocate: Irit Gazit

De positie van vrouwen verbeteren, zeker die in achterstandssituaties, vergt niet alleen bovengenoemde activiteiten, maar ook overheidsbeleid en wetgeving moeten
daartoe leiden. Dit vereist dat wet en overheidsdenken aangepast worden, hetgeen niet zonder strijd gaat.
WIZO heeft eigen juristes om dit te stimuleren, maar
biedt ook jonge vrouwen hiertoe leiderschapscursussen aan, zo ook trainingen in hoe effectief politiek bezig
te zijn. Irit Gazitheeft ons hierover veel verteld.
Voormalig Knessetlid: Orit Zuaretz

Orit Zuaretz, voormalig Knessetlid en daartoe op genoemde cursussen geschoold, sprak met ons over haar
inzet om de wetgeving rond mensenhandel te verbeteren en opvang voor slachtoffers ervan te creëren.
Zij toonde ons wat de niet aflatende inzet van één
persoon vermag, maar ook hoe WIZO haar hiertoe
toegerust had.
Coördinator mensenhandel: Meirav Shmueli

Via Orit Zuaretz kregen we gelegenheid om te spreken met Meirav Shmueli, de huidige coördinator mensenhandel bij de Israëlische overheid die ons vertelde
hoe de kenmerken van het probleem over de jaren
veranderden, wat dit aan beleidsveranderingen noodzakelijk maakte en hoe steeds in hele kleine stapjes op
dit terrein vooruitgang wordt geboekt.
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Reflectie
We zijn onder de indruk van wat we hebben gezien en
ervaren in Israel en willen hier op een aantal punten
nader ingaan.Waardoor raakten we geïnspireerd? Wat
kunnen we in Nederland leren van Israël?
Accent op mogelijkheden

Waar we ook kwamen, we zagen in Israel een sterk accent
op empowerment, mogelijkheden en toekomstperspectieven. Overal kwamen we de overtuiging tegen dat kwetsbare
kinderen en jongeren weliswaar hulp nodig hadden om hun
traumatische verleden te verwerken, maar dat ze vooral een
diploma en een opleiding nodig hadden, dat ze een vak moesten leren zodat ze straks aan de slag kunnen in de samenleving. Kinderen en jongeren die in de residentiële jeugdzorg
terecht komen, hebben zonder uitzondering (grote) gaten in
hun onderwijscarrière. In Israel is dat niet anders dan in Nederland. Een directeur van een jeugddorp zei: “Ik ben me er
iedere dag van bewust dat deze kinderen meer nodig hebben
dan mijn eigen kinderen. Veel meer. Daar ben ik iedere dag
mee bezig. Ze zijn kwetsbaar, ze hebben achterstanden opgelopen. Die moeten ze weer inhalen. Op school moeten we
ze weer op hetzelfde niveau krijgen als hun leeftijdgenoten.
Maar liever zie ik dat ze het beter doen dan hun leeftijdgenoten zodat ze iets hebben waar ze hun kwetsbaarheid mee
kunnen compenseren.” Onderwijs, het leren van een vak en
toeleiding naar werk waren centrale principes in alle organisaties die we bezochten.
Boeiend is dat waar je ook komt in Israel: men streeft naar
excellente zorg en onderwijs. Men wil zich onderscheiden
omdat men wil uitblinken in wat men doet! Directeuren, sociaal werkers, psychologen en onderwijzers benoemen waarin
ze zich onderscheiden van anderen en waarom men ‘gelooft’
in het eigen concept. Wat een verademing als je het afzet
tegen het Nederlandse ‘Doe maar gewoon dan doe je gek
genoeg’. In Israel kwamen we geen zesjes cultuur tegen: als
het maar voldoende is. In Nederland zijn we het niet gewend
om aan te geven waarin we ons van elkaar onderscheiden en
hier met elkaar het debat over aan te gaan.
Natuurlijk vinden we sociale participatie en ‘mee doen’ in
Nederland ook belangrijk voor kwetsbare kinderen, jongeren
en volwassenen. Toch zien we dat in Nederland het accent
ligt op problemen. We bieden primair begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen. We vinden het vaak al
genoeg als Multi probleem jongeren ‘dagbesteding’ hebben. In
de jeugdzorg en de vrouwenopvang hebben we ontstellend
veel jongeren en jong volwassenen die niet eens over een
startkwalificatie beschikken (= MBO-2 niveau). In dit opzicht
kunnen we veel van Israel leren.
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Er toe doen & werken vanuit je hart

Vrijwel iedereen in Israel doet naast betaald werk ook vrijwilligers werk. Dit vertaalt zich onder meer in inzet van vrijwilligers in de jeugdzorg en de vrouwenopvang. Bijvoorbeeld
om kinderen bijles en huiswerkondersteuning te geven. Maar
ook om kinderen te leren fietsen. Mensen krijgen in de zorg
niet alleen te maken met professionals maar ook met vrijwilligers. Dit geeft een bijzondere sfeer en geeft betekenis voor
kinderen, jongeren en volwassenen die zijn aangewezen op
(jeugd)zorg.
Kortom, in enkele dagen hebben wij een doordringend beeld
gekregen hoe men in Israel diegenen die aan de rand van
de maatschappij zijn terecht gekomen, weer aan diezelfde
maatschappij met voldoende herstel en toerusting wil laten
deelnemen. Daarbij zijn wij overweldigd door de liefde en
aandacht die de hulpverleners geven, ongeacht of het professionals of vrijwilligers zijn.
Linda Terpstra en Anke van Dijke
Directie, Raad van bestuur Fier Fryslân
Evelyn van Pinxteren
Kinderarts bij het Medisch Centrum Leeuwarden
Lid WIZO
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NVR

NVR Symposium De Macht
van de Vrouw
DOOR JANSJE STODEL

D

e Nederlandse Vrouwenraad (NVR) benoemde
tijdens haar algemene vergadering op 21 november 2013 Dorenda Gerts tot nieuwe voorzitter. Daarmee volgt ze Dieny Scheffer op die deze functie 7 jaar
bekleedde. Dorenda (CDA) is wethouder in Waddinxveen en voormalig docente geschiedenis, maatschappijleer en levenbeschouwing. Benoemd tot Nederlandse
vrouwenvertegenwoordiger 2014 is Margriet van der
Linden, voormalig hoofdredacteur van Opzij. Zij zal het
uitbannen van (Sexueel) geweld tegen vrouwen en
meisjes wereldwijd als speerpunt nemen. Later volgde
een symposium ter gelegenheid van het 115 jarig bestaan van de NVR en het afscheid van Dieny Scheffer.
NVR Symposium De Macht van de Vrouw
21 november 2013

Een van de spreeksters was Josette Dijkhuizen, Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger 2013 naar de Verenigde Naties. De vorige avond was ze teruggekeerd
uit New York waar zij een verklaring aflegde tegenover
regeringsleiders, waarin zij een pleidooi hield voor zelfstandig ondernemerschap van vrouwen. Vrouwen die

Vrouwen die een eigen inkomen
hebben staan sterker. Door hun
bijdrage aan het gezinsinkomen
winnen zij aan respect.
een eigen inkomen hebben staan sterker. Door hun
bijdrage aan het gezinsinkomen winnen zij aan respect.
Zij hebben meer mogelijkheden om aan huiselijk geweld te ontkomen. Ondernemerschap is niet alleen
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het starten van een nieuw bedrijf, maar ook het starten
van een nieuw leven. Het is een zeer krachtig emancipatiemiddel. Ze komt tot de conclusie dat juist vrouwen die zich ontworsteld hebben aan crisis situaties als
huiselijk geweld zeer goed in staat zijn om zelfstandig
ondernemer te worden. Wereldwijde voorbeelden gaf
zij er van. Ze had ook WIZO kunnen noemen. WIZO
heeft al jaren succesvolle re-integratie programma’s: in
Blijf van mijn lijf huizen en cursussen voor vrouwen die
zelfstandig ondernemer willen worden. Josette wilde er
graag meer over weten toen Joyce Numann haar dit
vertelde. Ze wil een duurzaam netwerk van vrouwelijke ondernemers oprichten die zich ook in de toekomst voor meer vrouwelijk ondernemerschap willen
inzetten.
Ervaringen

Ook eerdere vrouwenvertegenwoordigers naar de
AV van de VN kwamen aan het woord: Zij spraken
over hun ervaringen met vrouwen in conflictgebieden
en vrouwen en voedselvoorziening. Margriet van der
Linden, voormalig hoofdredacteur van Opzij die dit
jaar voor de VN zal spreken, vertelde hoe zij zich gaat
voorbereiden op haar onderwerp :het uitbannen van
(Sexueel) geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd.
Mensenhandel

Prof dr. Miriam van Reisen vraagt onze aandacht voor
mensenhandel in de Sinai. Uit onderzoek dat zij gedaan
heeft komt naar voren dat vluchtelingen uit Eritrea,
Ethiopie en Soedan daar onder onmenselijke omstandigheden worden opgesloten. Mannen, vrouwen en
kinderen worden gemarteld om losgeld te kunnen krijgen van hun achtergebleven meestal arme familieleden
of dorpsgenoten. Velen worden er gedood zelfs al is er
losgeld betaald .Ze plaats een oproep aan internationale organisaties om hier een einde aan te maken.
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Elly Her tzberger-Lissaur zl.

M

et het overlijden van Elly Hertzberger-Lissaur, op 7 september 2013,
hebben wij oprichtster van en drijvende kracht achter onze GiftShop
verloren.
Vijfentwintig jaar lang zette Elly zich belangeloos in voor ‘haar’ winkel, totdat zij in 2011, op haar zeventigste, het stokje overdroeg aan een jongere
generatie, maar ze bleef zeer actief betrokken.
De liefde voor het goede doel, en dan in het bijzonder binnen de Joodse
gemeenschap, zat er al vroeg in. Als jong meisje was ze al actief voor de
Jeugdaliyah en bracht ze altijd WIZO-bloemen rond met Rosj Hasjanna.
In 1986 werd Elly Hertzberger gevraagd om een halve dag per week mee
te helpen voor WIZO. Joyce Numann: “Toen het kantoor verhuisde naar
de A.J. Ernststraat is er een publiekswinkel gekomen en werd Elly’s één
middag per week al snel uitgebreid naar een bijna full time baan. Elly is de
drijvende kracht achter onze GiftShop geweest. Ze was verantwoordelijk
voor de inkoop, had een waanzinnig goede smaak en een goede neus voor
waar je wezen moest. Jarenlang ging ze bij verschillende leveranciers in
Israël of Amerika langs en pikte daar feilloos uit wat de moeite waard was.
Die combinatie was goud waard. Ze was heel aanwezig. Als ze er was, dan
wás ze er. Maar tegelijk was ze heel bescheiden. En ze had gewoon klasse,
ze was een heel stijlvolle dame. Het is heel bijzonder als zo iemand haar
kracht aan je organisatie geeft. Ze was echt een begrip. We missen haar
nog iedere dag.”
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Digitaal lexicon

Ella Edersheim-Levenbach
Ter gelegenheid van de 65e Algemenen Ledenvergadering van WIZO Nederland is Ella Edersheim toegevoegd aan de digitale lexicon “1001
vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis”. Ella
was medeoprichtster en voorzitter van WIZO
Nederland in 1948.

DOOR JANSJE STODEL

E

lla Catharina vooral bekend als Ella EdersheimLevenbach (geb. Amsterdam 4-5-1894 – gest. Amsterdam 14-1-1974), mede-oprichtster van Women’s
International Zionist Organisation in Nederland. Dochter van Maurits Emile Levenbach (1860-1928), groothandelaar en fabrikant in lederwaren, en Henriëtte
Louise Asscher (1869-1946). Ella Levenbach trouwde
op 3-4-1917 in Amsterdam met Samuel Edersheim
(1888-1955), bankier. Uit dit huwelijk werden 2 zoons
geboren.
Ella Levenbach groeide als oudste kind en enige dochter op in een welvarend joods gezin. Na haar zouden
nog drie zoons volgen. Haar vader, afkomstig uit Limburg, had een eigen lederwarenbedrijf, haar moeder
kwam uit een gegoede Amsterdamse familie. Haar ouders stuurden Ella naar de Middelbare Meisjes school
(mms) omdat ze het niet passend vonden dat hun
dochter samen met jongens in een klas zou zitten. Dat
het einddiploma van deze school geen ingang gaf tot
de universiteit werd niet als bezwaar gezien: Ella zou
toch trouwen. Zo ging het ook. Haar MO-Nederlands
maakte ze niet af omdat ze in april 1917 in het huwelijk trad met Samuel Edersheim. In 1918 werd Maurits
geboren, in 1923 Hans.
Van jongs af aan was Ella een zeer betrokken lid van
zionistische organisaties. Het begon met het lidmaatschap van de in 1908 opgerichte Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie(NZSO). In 1924 werd
zij secretaresse van de Amsterdamse afdeling van de
Nederlandse Zionistenbond (NZB) en in 1934/1935
secretaris van de NZB Propaganda Commissie, waarvan de schrijver Abel Herzberg voorzitter was. De Women’s International Zionist Organisation (WIZO) werd
in 1920 in Londen opgericht. Het doel van WIZO was
het ondersteunen van vakopleidingen voor meisjes in
het toenmalige Palestina, zodat vrouwen er in hun eigen
onderhoud konden voorzien. De behoefte aan opleidingen en hostels waar meisjes de eerste zes maanden
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na aankomst konden verblijven, groeide naarmate de
immigratie uit Oost-Europa op gang kwam. Ella Edersheim werd bestuurslid van de in 1922 opgerichte Joodse Vrouwenvereniging voor Practisch Palestinawerk
(JVPPW), sinds 1930 in federatief verband aangesloten
bij WIZO. Nadruk lag op praktische hulp aan vrouwen
door financiering van opleidingen in huishoudelijke en
landbouwvakken in Nederland. Zo werden zij voorbereid op het specifieke vrouwenwerk bij de opbouw
van het Nationaal Tehuis (de voorloper van de staat
Israël). De organisatie breidde zich geleidelijk uit tot
ongeveer tweeduizend leden. In 1940 werd JVPPW op
last van de Duitse bezetter opgeheven.
Begin mei 1940 brachten Ella en haar man een bezoek aan hun oudste zoon in New York. Zo werden
zij overvallen door de oorlog en konden ze niet meer
naar Nederland terugkeren. Zoon Hans voegde zich bij
hen, en zo bracht het gezin de oorlogsjaren 1940-1945
door in de Verenigde Staten. Na de oorlog keerden alleen Ella en haar man naar Nederland terug. Het grootste deel van hun familie was vermoord, en de meeste
joodse instituties waren verdwenen of bestonden nog
slechts in naam.
Ella Edersheim-Levenbach zette zich met grote wilskracht in om de joodse gemeenschap in Nederland
weer op te bouwen, en in het bijzonder de zionistische
organisaties. Zo richtte ze samen met anderen in 1947
een vrouwenafdeling op binnen de Nederlandse Zionistenbond. Na de stichting van de staat Israël (1948)
blies ze de Vereniging voor Praktisch Palestina Werk
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nieuw leven in, maar nu als de Nederlandse afdeling
van WIZO. Reeds in 1949 was WIZO Nederland met
achthonderd leden de grootste joodse vrouwenorganisatie in Nederland. Edersheim-Levenbach werd de
eerste voorzitter en bekleedde die functie dertien jaar:
tot 1961.
Terwijl ze als overlevende van de sjoa in het arme, naoorlogse Nederland weer een bestaan trachtten op
te bouwen, brachten de Nederlandse WIZO vrouwen
onder haar bezielende leiding, geld bijeen en stuurden
zij goederen èn voedselpakketten naar Israel. Hiernaast
gaf WIZO aan vrouwen de mogelijkheid tot identificatie
met Jodendom en Israël, het kweken van een positief
zelfbeeld, zelfrespect en emancipatie. Er werden landelijke activiteiten georganiseerd, zoals zomerstudiedagen
en een tweedaagse winterseminarium. Ook waren er
ivrietcursussen, debatingclubs, lezingen en bijbelstudiekringen voor vrouwen.

Ook na het overlijden van haar man in 1955 bleef Ella
actief. In 1959 publiceerde zij een boek over Theedor
Herzl, de oprichter van het politieke zionisme. En in
1965 schreef zij een boek over Henriette Szold, een
van de oprichters in 1912 en voorzitter tot 1926 van
de Amerikaans zionistische organisatie Hadassa, die
o.m. het Hadassa ziekenhuis in Jeruzalem stichtte. Zij
was een van de belangrijkste figuren binnen Jeugd
Alijya (jeugd Emigratie). Deze organisatie zorgde dat
na 1933 30.000 kinderen uit het door de nazis bezette
Europa gered werden.
Ella Edersheim-Levenbach overleed in 1974 op 79-jarige leeftijd in Amsterdam na een kort ziekbed.
WIZO Nederland eert haar nog altijd als belangrijke
grondlegster van de organisatie in Nederland.

WIZO Beit Hakerem School
Project in Jeruzalem
De Beit Hakerem school is vernoemd naar de gelijknamige wijk in Jeruzalem en betekent letterlijk
’huis van de druivenranken’. De wijk stamt uit 1922 en werd in Bauhaus stijl gebouwd als comfortabele ‘groene’ woonplek voor de werkende middenklasse tijdens het Britse mandaat over Palestina.
Tegenwoordig is Beit Hakerem een van de meest geliefde woonwijken van Jeruzalem. Niet direct een
woonwijk waar je een schoolproject voor kansarme jongeren verwacht.
DOOR YVONNE VAN

D

GELDER

e WIZO Beit Hakerem school
maakt deel uit van het ‘Rebecca Sieff Center for the Family’.
Het complex heeft naast de school
diverse functies waaronder een
buurtcentrum en biedt dagelijkse
professionele kinderopvang voor
ruim 275 kleintjes van 6 maanden
tot 4 jaar. De opzet van het huidige
centrum is zo dat de diverse onderdelen elkaar qua kennis en in
economisch opzicht faciliteren.
Het centrum dateert uit 1924 en
werd door Dr. Helena Kagan op-
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gericht. Het begon allemaal met de
aanschaf van een melkkoe. De melk
werd gebruikt om jonge weeskinderen te voeden en zo ontstond
de eerste private kinderopvang. De
behoefte aan opvang bleek groot
en kort daarna kwam er een kindertehuis geheel gerund door vrijwilligers. Een prachtig voorbeeld
hoe relatief weinig er voor nodig is
om een verschil te maken.
Samen met WIZO voorzitter Joyce
Numann breng ik een bezoek aan
het Rebecca Sieff Centrum en spe-

cifiek de koksopleiding van de Beit
Hakerem School. Deze opleiding
staat centraal in de fondswerving
van de WIZO FoodFair 2014 en
is een project dat alle aandacht
verdient. Om een breed beeld van
het project te krijgen, spreek ik met
leerlingen, docenten en schoolleiding.
De achtergrond van de leerlingen
is divers, zo ontmoet ik jongeren
met een Russische, Ethiopische
en Arabische en Israëlisch-joodse
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vaak uit achterstandsgezinnen komen waarvan de ouders weinig of
geen opleiding hebben genoten is
het moeilijk ze te overtuigen van
de noodzaak hun kinderen te stimuleren wel te komen. Ondanks
hun jonge leeftijd zijn de kinderen
in veel gevallen thuis onmisbaar in
de zorg voor kwetsbare familieleden of in kleine familiebedrijfjes. De
school stimuleert het dat er ruimte
is voor deze taken thuis en leerlingen kunnen aan hun familie laten
zien wat ze bereiken met educatie.
Scholing heeft daardoor niet alleen positief effect op de leerlingen
maar ook op de gehele gezinssituatie. Enkele leerlingen zonder thuis
wonen in een jeugd hostel in de
binnenstad. Het geld voor deze
accommodatie verdienen ze deels
zelf met bijbaantjes.

Algemeen directeur
Kobi Hillel

achtergrond. De meeste leerlingen
gebruiken medicatie om ernstige
gedragsproblemen en sociaal-emotionele stoornissen te onderdrukken. Veel leerlingen hebben een
strafblad en zijn daardoor niet
welkom in het reguliere onderwijs.
Geweldpleging, prostitutie, diefstal,
verslaving en inbraak zijn termen
die gelukkig maar in relatie tot enkele WIZO projecten voorkomen,
maar voor de gemiddelde leerling
van de WIZO Beit Hakerem school
maakte het tot voor kort deel uit
van hun dagelijkse realiteit.
Als je daar ook nog leerstoornissen en laaggeletterdheid bij optelt
kun je niet anders concluderen dat
deze opleiding een absoluut laatste
redmiddel is. Uniek in Israël en een
voorbeeld voor diverse projecten
in de rest van de wereld.
Leerlingen tussen de 13 en 15 jaar
worden doorgaans op aanbeveling
van hulpverlening en reclassering
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voorgedragen. Er wordt een keus
geboden tussen een vakopleiding
tot kok, kapper of geluidstechnicus. De volledige opleiding duurt
3 jaar en geeft bij afronding met
voldoende resultaat een diploma
dat door zowel het Ministerie van
Onderwijs als Economische zaken
wordt erkend. Vertaald naar Nederland is het diploma vergelijkbaar
met vmbo niveau-2. Bij de koksopleiding is de verhouding meisjes en
jongens redelijk gelijk. De school
kent duidelijke richtlijnen waar leerlingen zich aan dienen te houden
zoals een zero tolerance beleid ten
aanzien van drugs, alcohol, wapens
en geweld.
Leerlingen worden ‘s morgens
vroeg met een schoolbus van huis
gehaald om spijbelen en terugval
tot ongewenst gedrag tegen te gaan.
Als ze niet komen opdagen worden
ouders direct door de schoolleiding
geïnformeerd. Doordat leerlingen

Focus van de hele opleiding is reintegratie in de samenleving en het
verwerven van een reële kans op
de arbeidsmarkt. Met veel geduld,
toewijding en incasseringsvermogen worden leerlingen gemotiveerd en begeleid door een team
van gespecialiseerde docenten,
psychologen en sociaal werkers.
Het programma biedt veel afwisseling in vakken maar ook juist
herkenbare routine en structuur.
Leerlingen ervaren structuur vanuit
hun privé achtergrond vaak onvoldoende maar het is essentieel voor
een goede werking van hun medicatie. Voor de koksopleiding wordt
het lesprogramma opgesteld door
coördinatrice Tamar Blay en het
bestaat uit vakken als warenkennis,
kooktechnieken, voedingsleer, spijswetten (kosjer en halal), menuleer,
hygiëne regels, menuopstelling, presentatie en dieetleer. Tijdens de lessen heerst er een gedisciplineerde
en enthousiaste sfeer in de klas.
Leerlingen gaan respectvol met
elkaar om en leren vooral samen
te werken. Culturele, religieuze en
sociale verschillen spelen onderling geen noemenswaardige rol. De
jongeren beseffen maar al te goed
dat deze opleiding hun laatste kans
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leerlingen. Zonder de verplichting
van school zouden deze jongeren
anders nooit aan dit soort therapieprogramma’s deelnemen.
Als ik vraag naar het toekomstperspectief van zijn leerlingen, reageert
Kobi Hillel optimistisch. ‘’Ze kunnen
als kok terecht in zowel de publieke
als privé sector’’. ‘’Als leerlingen voldoende gemotiveerd zijn, kunnen
ze ook doorstromen naar het leger
om sociale dienstplicht te vervullen en daarna eventueel reguliere
dienstplicht te vervullen. Jongeren
die dit voor elkaar hebben gekregen, gelden als een rolmodel voor
de huidige generatie leerlingen. Het
wordt gezien als een erkenning
voor resocialisatie’’.

is op een betere toekomst. Studieboeken kom je in de school nauwelijks tegen omdat dit gewoon niet
werkt bij deze leerlingen. Helaas
spreken ze daardoor bijna geen Engels, digitaal zijn ze wel allemaal redelijk tot goed ontwikkeld. Tijdens
de praktijklessen worden er dagelijks verse maaltijden gekookt door
en voor medeleerlingen, maar ook
voor docenten en alle medewerkers. Aangezien leerlingen veelal uit
kansarme gezinnen komen, fungeren de maaltijden zowel als lesmateriaal als hun eigen voeding. Eind
van de lesdag wordt er gezamenlijk
gegeten en worden het eindresultaat door elkaar beoordeeld.

Dit jaar nemen in totaal 44 leerlingen deel aan het programma. De
kosten per leerling bedragen 1.500
euro per jaar en dit geld wordt
door diverse WIZO afdelingen bijeengebracht. De overheid en de
gemeente Jeruzalem financieren
deels de kosten voor huisvesting,
onderhoud en veiligheid.
Het zou geweldig zijn als WIZO
Nederland komend jaar minimaal
20 jongeren verder kan helpen in
hun professionele ontwikkeling
op weg naar zelfstandigheid. De
WIZO FoodFair 2014 op 30 maart
heeft tot doel aandacht te vragen

en geld bijeen te brengen voor dit
bijzondere educatieve project. Tijdens de FoodFair komen enkele
succesvolle leerlingen met begeleider hun vaardigheden tonen in een
speciale editie van Go Go Kosher
Internationaal. Ze worden geïnterviewd door Michel de Hond en
hun culinaire vaardigheden zullen
worden beoordeeld door Raya Lichansky. Voor deze jongeren heeft
dit WIZO project inmiddels een
onomkeerbaar positief effect op
hun toekomst perspectief getoond.

Het valt mij op hoe respectvol leerlingen zich gedragen naar docenten
en schoolleiding.
Algemeen directeur Kobi Hillel
wordt gezien als een vertrouwenspersoon en straalt op een charismatische manier autoriteit uit. Als
een leerling toch weer met politie
in aanraking komt, kan daar open
over gesproken worden. Er wordt
niet gestraft maar gekeken naar de
oorzaak een actief gezocht naar
een oplossing. Wekelijks worden er
op school individuele en groepstherapie sessies gehouden voor alle
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ZONDAG, 30 MAART 2014, 10.30 - 17.00 UUR,
HILTON HOTEL AMSTERDAM, APOLLOLAAN 38, AMSTERDAM

WIZO FoodFair is een culinair evenement
voor iedereen die van lekker eten houdt!
Geïnspireerd door het succes van topchefs als Yotam
Ottolenghi en Moshik Roth willen we laten zien dat de
Israëlische en joodse keukens eigentijds, gezond en innovatief
zijn. Schuif aan in het kosjere pop-up restaurant en geniet
van de bijzondere smaaksensaties. Er zijn forums, een souk,
cabaret, workshops, kookdemonstraties, een wijnproeverij,
live muziek en nog veel meer. Voor kinderen zijn er diverse
activiteiten. Kijk voor een overzicht van de deelnemers op
www.wizo.nl/foodfair

WIZO 65 jaar actief
Met deze groots opgezette FoodFair vieren we het 65-jarig
bestaan van WIZO Nederland.

om motivatie en samenwerken. De studiekosten bedragen
€ 1.500,- per jaar, per student. We streven ernaar minimaal
twintig jongeren verder te helpen in hun professionele
ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid.

Koop nu entreekaarten

Het goede doel dat we steunen met de opbrengsten van
deze FoodFair is de WIZO Beit Hakerem school in Jeruzalem.
Kansarme jongeren met een Joodse, Arabische, Russische of
Ethiopische achtergrond leren hier een vak. De school maakt
bij de selectie van studenten geen onderscheid in religie.
Behalve een vak leren de jongeren dat succes vooral draait

In de voorverkoop via www.wizo.nl/foodfair of telefonisch
020 – 646 30 17. De entree bedraagt €5,- per persoon, kinderen
tot 16 jaar gratis. Kaarten zijn ook verkrijgbaar op de dag zelf
aan de kassa voor €7,50. Bij de entreeprijs is inbegrepen een
kop koffie, aangeboden door Amsterdam Coffee Roasters.

Social Media
Meer nieuws vindt u op wizo.nl/foodfair. Volg WIZO op Twitter
en Facebook en deel uw ervaringen. Twitter met #FoodFair.

WIZO Loterij
Doe mee aan de WIZO loterij en MAAK KANS OP EEN RETOURTICKET NAAR ISRAËL
en andere mooie prijzen. De opbrengst gaat naar de koksopleiding voor kansarme jongeren in een WIZO school. De prijs per lot is € 5,-, te koop via www.wizo.nl/foodfair.
Ook tijdens de FoodFair kunt u nog loten kopen. De trekking is op de ‘WIZO FoodFair’.
De winnende lotnummers publiceren we ook op onze website.
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LOTERIJ

Ten bate van mee
rjarige koksople
iding

HOOFDPRIJS:
1 retourticket naa
r

voor kansarme jong
eren in een WIZO

school

Israël

De trekking zal plaats
vinden tijdens de
‘WIZO FoodFair’ op
30 maart 2014 in
het Hilton Hotel Amste
rdam
Aantal loten 2.500
. De kansspelbelasting
wordt betaald door
WIZO Nederland.

Prijs
per

€ 5,- t
lo

Vergunning verleed
door de Minister
van
Justitie 16-12-2013.
Kenmerk 8055

Women’s Internation
al Zionist Organ
ization
A.J. Ernststraat 735a,
1082 LJ Amsterdam
Telefo
3
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P R O G R A M M A
10.30 - 17.00 uur
Pop-up restaurant
en souk
Geniet in het pop-up restaurant
van een keur aan gerechten.
Niet eerder in Nederland
werkten zoveel verschillende
kosjere cateraars samen bij
een evenement. In de souk zijn
verrassende, kosjere (Pesach)
delicatessen, inspirerende
kookboeken, heerlijke wijnen en
gastronomische cadeaus. Doe
ideeën op bij de verschillende
kookdemonstraties.

11.15 - 12.45 uur
13.15 - 14.30 uur
14.45 - 16.00 uur
Geklatsch in de keuken
Een smakelijke kindervoorstelling.
En de mogelijkheid je eigen
seiderschotel te beschilderen.
TOEGANG €7,50 PER KIND, BIJ ENTREE TE
VOLDOEN.

11.30 - 12.30 uur
Eat my Darling. Eat!
Forum gericht op ouders. U kunt
vragen stellen aan een panel van
deskundigen met uiteenlopende
professionele achtergronden.
Het panel bestaat uit:
• Nathalie Schrijver-Levie
(algemeen kinderarts
verbonden aan ziekenhuis
Amstelland in Amstelveen),
• Lisa Numann (kinder- en
jeugdpsycholoog),
• Ellis Vyth (voedingsdeskundige verbonden aan de VU) en
• Natascha van Weezel (schrijfster, columniste, documentairemaker).
Alle panelleden hebben ervaring
met
eetproblemen van kinderen.
Voorjaar
2014

13.00 - 13.45 uur
Go Go Kosher
met Michel de Hond en
Raya Lichansky
Michel de Hond test de culinaire
vaardigheden en kennis van drie
talentvolle, jonge koks van de Beit
Hakerem school in Jeruzalem. Het
eindresultaat wordt beoordeeld
door Raya Lichansky.

14.00 - 15.00 uur
Food for Thought
Forum waarin de relatie van
voeding en gezondheid tot
het jodendom centraal staat.
Het panel dat al uw vragen
beantwoordt, bestaat uit:
• Martijn Katan (emeritus
hoogleraar Voedingsleer
aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en auteur van het
boek ‘Wat is nu gezond?’),
• Raoul Bino (directeur van
de Agrotechnology &
Food Sciences Group van
Wageningen University &
Research Centre),
• Clary Rooda (rabbijn in
opleiding en afstuderend op
eco-kasjroet) en
• Renate de Schaap (diëtiste met
kennis van de kasjroet).
• Yvonne van Gelder is
forumleider (culinair advies &
coaching)

14.00 - 15.00 uur
Workshop
‘Wearable food’
met Jet Naftaniël
Sieraden van afgedankt voedsel?
Tja, daar is enige creativiteit
voor nodig, maar dat is wel
toevertrouwd aan Jet NaftaniëlJoëls. In haar workshop leer je de

leukste en origineelste sieraden
te maken. Verleg grenzen en laat
je creativiteit de vrije loop. Het
resultaat neem je mee naar huis.
DEELNAME €10 PER PERSOON, AAN DE
ZAAL TE VOLDOEN. (BEPERKT AANTAL)

15.15 - 16.15 uur
Cabaret Kwatsch
met David Simon en
Menno van der Reis
Het is allemaal kwatsch, maar wel
met onvervalste joodse humor.
Met hun culinaire cabaret ’Men
neme….kwatsch’’ staan chefs de
cuisine David Simon en Menno
van der Reis garant voor veel
plezier. Vermaak waarover u
napraat. TOEGANG €5 PER PERSOON,
AAN DE ZAAL TE VOLDOEN.

15.30 - 16.15
Eat, drink, learn
met Bloeme Evers
Wat mag je wel of juist niet eten
met Pesach? Met Pesach voor de
deur geeft Bloeme Evers duidelijke
antwoorden op alle vragen.

16.15 - 17.00 uur
Sterke verhalen
met Jigal Krant
Na de kosjere hamvraag is het tijd
voor sterke verhalen. Proef samen
met Jigal diverse kosjere wijnen
en luister naar zijn verhalen en
bevindingen.

Liever een cocktail of een
vers sapje?
Het is happy hour
van 16.00 - 17.00 uur.
15

Drukkerij Studio Meijerij
DRUKKERIJ & ONTWERPSTUDIO

...
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Smederij 6
1185 ZR Amstelveen
Telefoon 020 - 6471519
Telefax 020 - 6477386
studio@meijerij.nl
www.meijerij.nl
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Ontmoetingen

Hoe denkt de doorsnee Israeli over WIZO?
Ontmoetingen op straat
DOOR JOANNE

NIHOM

Mirjam (28) student sociale wetenschappen: WIZO is een zionistische organisatie. Sarah (35) advocaat:
WIZO is een vrouwenorganisatie die actief is over de hele wereld. Zij doen veel sociaal werk. Ik kom
oorspronkelijk uit Frankrijk en mijn moeder is daar actief voor WIZO. Zij organiseren allerlei activiteiten om
geld in te zamelen voor WIZO Israël. Ik vind de organisatie niet helemaal meer van nu. Onze moeders en
grootmoeders hadden meer vrije tijd en daardoor gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen. Onze generatie
werkt en is altijd druk. Wij hebben er geen tijd voor. Het klinkt niet prettig, maar dat is de realiteit. Wel vind
ik het heel bijzonder dat WIZO in Israël zorgt dat vrouwen, joods en Arabisch, meer betrokken raken in de
Israëlische samenleving. David (40) filmmaker: WIZO? Ik heb geen idee. Ilana, Israëlische (60) woont in
Amerika: Ik heb geen idee! WIZO zal wel een afkorting zijn. Ik denk dat het een organisatie is die mensen
informeert over internationale gebeurtenissen. Als ik thuis ben, ga ik het op internet opzoeken. Betty (56):
WIZO is actief op het gebied van bazaars waar geld opgehaald wordt voor goede doelen. WIZO is een
organisatie voor en van vrouwen. Gaby (56) boekhoudster: Als ik WIZO hoor dan denk ik aan vrouwen.
Nahum, aannemer: Mijn vrouw is actief in WIZO. Zij werkt parttime in een crèche. Wat WIZO doet? Ik
weet dat ze werken voor vrouwen en kinderen en goed werk doen. Sarit (45) lerares Ivriet: WIZO is een
belangrijke organisatie in Israël die de maatschappij op veel niveaus helpt. Bijvoorbeeld hulp aan alleenstaande
ouders, financiële hulp aan mensen die het minder hebben en cursussen voor vrouwen om zich te ontwikkelen en zich meer bewust te worden van hun situatie en mogelijkheden. Elaine (62) huisvrouw: WIZO heeft
organisaties over de hele wereld, ze doen liefdadigheidswerk en helpen vrouwen en kinderen in Israël. Ik
kom oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Toen mijn moeder nog leefde was zij daar heel actief bij WIZO. Danny
(29) ingenieur: WIZO werkt voor vrouwen en kinderen. Fatma (40) huisvrouw: In ons dorp zijn een
aantal vrouwen actief in WIZO. Heel af en toe ga ik naar een bijeenkomst. We praten veel over onze positie
als vrouw in een Arabische wereld. Dat we niet alleen voor het gezin hoeven te zorgen, maar dat we ook
kunnen leren en een baan zoeken. Ik vind het fijn om naar een bijeenkomst te gaan, maar mijn man
heeft er moeite mee. In de Arabische cultuur is het helaas nog niet altijd gebruikelijk dat je als vrouw, zonder
je man, naar bijeenkomsten gaat. Maar het is aan het veranderen. Hij moet er maar aan wennen. Orna (36)
kapster: Mijn moeder is actief in WIZO. Zij doen veel goed werk en zamelen veel geld in. Ik heb niet zo
veel met een organisatie die alleen met vrouwen werkt. Marina (40) eigenaresse restaurant: De zoon van
een vriendin van mij woont in Hadassim bij Netanya, dat is een jeugddorp voor moeilijke opvoedbare kinderen dat door WIZO wordt gerund. Hadara (45) dierenarts: Ik heb over WIZO gehoord, maar ik weet er
niet veel van. Hier in de buurt is een crèche van WIZO. Reuven (85) gepensioneerd: WIZO ... mijn vrouw
is actief in WIZO, mijn moeder z.l. was actief in WIZO. Het is een organisatie die onderdeel is van de Israelische maatschappij. Ze doen veel goed werk, vooral voor minderbedeelden. Meir (62) taxichauffeur:
WIZO doet goed werk voor vrouwen en kinderen in Israël.
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And the winner is...
Voor de tweede keer op rij kwamen alle WIZO-boekenwurmen
bijeen om een auteur tot winnaar van de Literatuurprijs gebombardeerd te zien worden. Net als vorig jaar was het decor van de
literair omlijste middag het Amsterdamse Arti en Amicitiae. Een
event vol discussie, maar ook instemmend ja-geknik en persoonlijke tintjes.

DOOR JESSICA NUMANN

T

amara Gijrath is helaas niet aanwezig om op haar
enthousiaste manier de middag aan elkaar te praten. Voorzitter Joyce Numann valt in en spreekt in de
microfoon alsof ze het dagelijks doet. Allereerste worden alle aanwezige auteurs, uitgevers, verkopers en
vertalers welkom geheten: meer dan vorig jaar! “Leuk
om te zien hoe sommige leesclubjes echt een feestje
maken van de bijeenkomsten, met uitjes, thema’s of
door de auteur uit te nodigen,” zegt Joyce.

18

Het hoogtepunt van de dag staat als eerste op de
agenda: de eer is aan Maurice Swirc, hoofdredacteur
van het NIW, journalist en schrijver van het boek Altijd
mazzel (een wereldreis langs joodse gemeenschappen)
om de winnaar van de WIZO Literatuurprijs 2013 bekend te maken. Maurice is dolblij dat zo’n kleine groep
(joden) zo veel literatuur kan voortbrengen. Hij was
onder de indruk van de rapporten van de leesclubs
en vooral die van Bubbles & Books waren ‘intens’. Het
hoge woord volgde snel: “En de WIZO Literatuurprijs
2013 gaat naar... Irvin Yalom met Het Raadsel Spinoza.”
Aan het driftige geklap te horen is het publiek het hier
roerend mee eens. De auteur is dit jaar zelf niet van
de partij, maar Anneke Willemsen van Uitgeverij Balans
stapt breed lachend naar voren om het speciaal voor
de winnaar gemaakte kunstwerk van Juultje Putman in
ontvangst nemen: Yalom is vooral van de zogeheten
stille bestsellers (van Nietsche werden 150.000 exemplaren verkocht) en krijgt nu voor het eerst een Nederlandse onderscheiding, wat ze geweldig vindt. Een
nieuw boek is in de maak, belooft Anneke. Vertaalster
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Miebeth van Horn ontvangt een eigen aandenken aan
de WIZO Literatuurprijs.
Nu gaat de microfoon naar Ronit Palache, hoofd PR
van uitgeverij Prometheus en boekenwurm pur sang.
Met haar lezing “Nooit meer eenzaam door literatuur”
laat zij zien wat de invloed van lezen op je bestaan kan
hebben, met de genomineerden voor 2014 daarin verwerkt (de tekst vindt u op bladzijde 21).
Na een korte, welverdiende pauze gaan we door met
het aankondigen van de nieuwe genomineerden. Rode
draad door deze lijst is dat al deze schrijvers familierelaties willen doorgronden. Het zijn allemaal hedendaagse romans over familie, liefde en haat, onmacht en
eenzaamheid, vertelt Joyce. Hoofdpersonen ontvluchten de realiteit.
Met het vertellen van hun verhaal doen de schrijvers
een poging om het geheimzinnige domein uit hun
jeugd te ontsluiten: wie was hun vader, moeder, grootmoeder? Waar komen zij vandaan? Het zat het met
hun joodse achtergrond? Wat is hen overkomen in de
oorlog? De schrijvers willen hun familiegeschiedenis
doorgronden om hun eigen achtergrond beter te leren
begrijpen. De aanwezige afwezigheid, het familiegeheim
en wat dit met de volgende generaties doet, is de kern
van alle boeken.
Genomineerden Ariella Kornmehl, Miriam Guensberg
en Wanda Reisel, genomineerd in 2013, nemen plaats
naast Joyce Numann om antwoord te geven op de
vraag: wat gebeurt er met je als je op latere leeftijd een
familiegeheim ontdekt? Twee van de romanpersonen
deden dit middels een brief, de derde hoorde het aan
het sterfbed. Deze vraag mondt uit in discussies over
het verschil tussen een tweede- en een derdegeneratie
kind. De aanleiding om juist NU deze boeken te schrijven verschilden. Bij de een was het noodzaak omdat de
getuigen uitsterven en er ‘iets’ met alle verhalen moest
gebeuren, bij de ander was het loerende populisme de
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aanleiding. Na een uur wordt de discussie beëindigd en
geeft Joyce nogmaals aan dat iedereen kan meelezen
voor de prijs: kies drie titels uit de lijst en lees mee,
bespreek ze met anderen en bepaal wie de winnar
wordt zodat die ene jongere die mooie beurs krijgt.
Tot volgend jaar!
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Boeken boeien en binden
Lees mee om straks de meest boeiende schrijver te kiezen voor de WIZOliteratuurprijs 2014. Iedereen kan meedoen. Kies drie (of meer) uit de zes
door WIZO genomineerde boeken. Alle auteurs zijn joods of Israëlisch.

Meer dan lezen alleen
Waarom meedoen? Je houdt van lezen, vindt het leuk om
erover te praten met anderen en doet graag iets voor een
goed doel. Lezen brengt je in een andere wereld. Maak kennis
met andere culturen, mensen, relaties en hun drijfveren.
Neem plaats in de jury
Je mening is belangrijk. Praat erover met familie, vrienden,
vriendinnen, kennissen, buren, collega’s. Deel je ervaringen.
En laat weten wat je ervan vindt. Jouw mening telt mee bij de
keuze van de schrijver die straks de WIZO-literatuurprijs 2014
krijgt uitgereikt.
Lees mee en steun een goed doel
Als je meeleest, steun je meteen een goed doel. Je bijdrage
gaat naar een beurs voor veelbelovende, maar kansarme

jongeren in WIZO jeugddorpen in Israël. Zij krijgen hiermee
de unieke kans hun maatschappelijke horizon te verbreden
via een studie van Israëlische en internationale literatuur. Zij
krijgen hierin belangrijke thema’s aangereikt. Onderwerpen
waarbij zij uitgedaagd en opgeleid worden zich helder te
uiten, vooral op schrift.
Je bent vrij te geven wat je wilt. We denken aan een financiële
bijdrage van € 5, - per boek. Elk ander bedrag is natuurlijk
ook welkom! Geef talentvolle jongeren een kans zich verder
te ontwikkelen.
Meer weten of direct meedoen
Kijk voor meer informatie op
wizo.nl/literatuurprijs.
Of bel (020) 646 30 17 voor het informatiepakket.

De onafscheidelijken
j
Alessandro Piperno

Het eeuwige
wige volk kent gee
geen angst
Shani Boianjiu

Wat ik moest
oest verzwijgen
Ariella Kornmehl

Poolse Tranen
anen
Miriam Guensberg

Onder vrienden
enden
Amos Oz

Ik ben verboden
rboden
Anouk Markovits

de genomineerden

A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ Amsterdam
T (020) 646 30 17 E info@wizo.nl
www.wizo.nl/literatuurprijs
59.96.33.077 t.n.v. Stichting WIZO Cultuur

M.A.O.C.
Gravin van Bylandt Stichting

(sponsors 2013)
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Literatuur tegen de eenzaamheid
WIZO Literatuurprijs 2014, de nominaties
DOOR RONIT PALACHE

Welk boek las u toen u jong was? Weet u nog
waarom u begon te lezen? Ik ben er ter voorbereiding van dit verhaaltje nog eens goed over
gaan nadenken en hoe graag ik ook had willen
verkondigen dat het allemaal in mijn bloed zat
vanaf het moment dat ik kon lezen moet ik u
teleurstellen.

T

ot mijn vijftiende las ik nauwelijks een boek. Ja goed,
de boeken die moesten voor school of algemene
ontwikkeling, maar veel verder ging het niet. Degene
die mij dacht te verblijden met boek of boekenbon
voor mijn verjaardag was het daaropvolgende feest
niet meer welkom. Frits van Egters bracht verandering
in mijn leven. Kent u Frits? U weet wel, het hoofdpersonage uit één van de beroemdste boeken van de Nederlandse literatuur, De Avonden van Gerard Reve. Hij
was een van de eerste literaire helden die ik kreeg. Zo
gek veel maakte hij niet mee, maar ik geloof dat juist
dat het was wat mij zo voor hem innam. Ik maakte ook
niet zo gek veel mee op die leeftijd, het ging op school
voornameljk over welk merk truitje ik droeg en wat
voor wolken ons universum rijk is. Het is een weinig
mysterieuze inleiding voor de kern van mijn verhaal.
Wat is de rol van literatuur? Waartoe dient deze behalve ter ontspanning? Literatuur is geenszins onschuldig
voor mij, iets wat je met het woord ontspanning toch
snel zou associëren.
Luxe

George Steiner, de in Parijs geboren, maar deels in
Amerika opgegroeide filosoof, cultuurhistoricus en literatuurwetenschapper, inmiddels 83 jaar, denderde een
tijdje na De Avonden mijn leven binnen. Hij maakte
weer iets heel anders los dan enkel bewondering voor
de literatuur. Hij zette mij aan het denken over veel
grotere onderwerpen dan de literatuur op zich, en
bracht niet zelden veel van mijn werelden, jodendom,
literatuur, muziek, filosofie, bij elkaar. De passie van het
onzinnige noemt hij de luxe te willen en kunnen leren,
lezen en muziek luisteren, maar uiteindelijk kom je toch
tot de slotsom dat diezelfde usefulness tot indispensa-
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verwordt. Hij citeert regelmatig de Franse wetenschapper Blaise Pascal: ‘Iemand is veilig als hij niet bang
is alleen in een ruimte te zitten’. Had Pascal gelijk? Heeft
Steiner dat? In hoeverre ben je alleen in een ruimte als
je omringd bent door literatuur, door verhalen?

ble

Verdriet

Literatuur is familie. Iedereen heeft het verlangen ergens bij te horen. Een thema dat erg sterk voorkomt
in een van de genomineerde boeken voor 2014: Shani
Boianjiu met Het eeuwige volk kent geen angst. Maar
niet iedereen hóórt ergens bij. Iedereen is op zoek
naar begrip, maar niet iedereen begrijpt je. Iedereen
heeft verdriet over liefdes, dood, werk, kinderen. Iedereen vraagt zich tijdens zijn leven op een goed moment
af waar het toch allemaal om draait, waarom we doen
wat we doen, wat voor zin het allemaal heeft.
Aanraden

Voordat ik mezelf nu als goeroe op ga werpen en u
ga vertellen wat de zin van het bestaan is, wil u laten
zien welke rol literatuur hierin kan spelen. Ik noem een
voorbeeld, puttend uit een van mijn eigen favoriete romans. Ik hoop dat u het boek kent en anders zou ik
u zeker aanraden het op korte termijn aan te schaffen. The Hours, vert. de Uren, van Michael Cunningham.
Drie generaties vrouwen spelen hierin een hoofdrol.
Virginia Woolf, Clarissa Vaughan en Laura Brown. Ieder
van deze vrouwen worstelt op haar eigen manier met
ergens bij willen horen, keuzes maken, vechten tegen
eenzaamheid en het verlangen een betekenisvol leven
te leiden. Omdat het verhaal zich afspeelt verspreid
over drie tijdsvakken, zie je dat vooral de eenzaamheid overeind blijft als het universele, dat ongeacht de
tijd waarin die vrouwen leven, bindt. Virginia Woolf, de
bekende Engelse schrijfster van onder meer Mrs Dalloway, vecht tegen haar solitaire leven als schrijfster, aanvallen van depressies en stemmen in haar hoofd. Laura
Brown ageert tegen de saaiheid van haar bestaan als
huisvrouw terwijl ze heimelijk niet in de tijd passende
verlangens koestert, niet in de laatste plaats voor haar
buurvrouw. En Clarissa Vaughan ziet haar homoseksuele beste vriend, prijswinnend auteur met wie ze ooit
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een relatie had, aan de rand van de afgrond verdwijnen
aan aids. Dit is niet het enige boek dat ik zal aanhalen,
maar ik licht graag even toe waarom ik begin met juist
dít boek.
Worstelen

De reden zit hem in de eenzaamheid. Niet alleen komt
het thema uitgebreid voor in dit boek of vele andere
boeken uit de wereldgeschiedenis. Maar lezers worstelen hier óók mee. In hoeveel gezinslevens zullen er
geen vrouwen zijn geweest die zich ellendig voelden in
de samenstelling van het gezin? Opeens niets anders
meer dan moeder of echtgenote bleken te zijn, zelf
geen ambities meer konden waarmaken etcetra etcetera. In The Hours verlaat een getrouwde vrouw haar
man, zoon en pasgeboren dochter. Een gruweldaad,
zou men op het eerste gezicht zeggen. Maar door de
subtiliteit waarmee dit verhaal is opgebouwd, leef je
met het personage mee, begrijp je zelfs uiteindelijk hoe
zij tot zo’n radicale keuze heeft kunnen komen. Empathie is hier het kernwoord voor. Als de auteur een
hardvochtige dame had gemaakt van deze ongelukkige
vrouw, hadden wij, de lezers, wellicht heel anders over
haar gedacht. Maar nu voelen wij met haar mee, identificeren we ons met haar, begrijpen we misschien waar
zij mee worstelt, voelen we wat een strijd zij elke dag
weer levert. En begrip is hier belangrijk. In literatuur is
het niet zelden zo dat je plotseling, onverwacht kunt
stuiten op begrip. Begrip over zaken waarmee je worstelt door een personage, geschreven door iemand die
je niet eens kent! Soms zelfs wel een groter begrip dan
je vertrouwde omgeving zou kunnen opbrengen. Literatuur is kortom, in ieder geval voor mij, een buitengewoon onverwachte manier geweest om eenzame
gevoelens, die iedereen in meer of mindere mate bij
zich draagt, te lijf te gaan of beter te begrijpen. Wat is er
troostender dan op papier terug te lezen dat de dingen
waar je soms al jaren mee worstelt het thema zijn van
een personage of gebeurtenis in een boek?
Onderschat

Laten we eens kijken naar het dit jaar verschenen boek
van Amos Oz, Onder vrienden. In deze bundel korte
verhalen, een zeer onderschat genre in de literatuur,
maar gelukkig eindelijk dit jaar eens bekroond door het
Nobelinstituut, zien we hoe verschillende kibboetsleden op hun eigen individuele manier omgaan met het
leven in een collectieve gemeenschap. De een kan zijn
gevoelens niet uiten waardoor hij in een soort isolement zit en raakt na eindelijk een vriendschap te hebben opgebouwd, totaal in paniek wanneer een mede
kibboetslid hem aanraakt.Weer een ander ziet met lede
ogen aan hoe zijn dochter een relatie krijgt met iemand
van zijn eigen leeftijd en nog een andere bewoner lijkt
het lot van de hele wereld als atlas op zijn schouders te
dragen. Je wordt deel van de familie als je dit boek uit
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hebt. Je lijkt de personages te kennen alsof het je buren
zijn, temeer omdat ze steeds afwisselend voorkomen in
de op elkaar volgende hoodstukken zonder een geheel
te zijn. Bovenal maak je kennis met emoties waarvan je
wellicht niet wist dat je ze had en die je niet altijd even
graag met je naaste omgeving deelt. Een ander genomineerd boek, Ik ben verboden van Anouk Markovits
vertelt het verhaal van een chassidisch meisje dat zich
gevangen voelt in de Satmargemeenschap waarin ze
opgroeit. Ze maakt een rigoreuze stap door het voor
haar zo vertrouwde milieu te verlaten en een leven te
kiezen waar het intellectuele meer centraal staat en
religie niet meer domineert. Het is een enigszins vergelijkbaar thema als de boeken van Chaim Potok, waarvan
ik Mijn naam is Asher Lev de mooiste vind. De emoties
die een dergelijk verhaal los zouden kunnen maken bij
iemand, de vertederende krachten van herkenning die
het zou kunnen oproepen. En misschien iemand anders
wel op zúlke andere gedachten zou kunnen brengen
dat hij besluit het roer definitief om te gooien! Ziet u
wel? Literatuur is alles behalve onschuldig en niet louter
ter vermaak.
Herkenning

Om je te kunnen identificeren met een personage of
verhaallijn in de literatuur hoeft er niet eens zo heel
veel aan de hand te zijn, zoals ik al eerder illustreerde
met het voorbeeld van De Avonden. Iemand kan net
als zoveel mensen niet groots en meeslepend leven
en tóch of misschien wel júist zoveel herkenning bij
ons oproepen dat het ons aan het denken zet en ons
bovenal verwant doet voelen met iemand die ook nog
eens fictief is. Het gegeven dat bepaalde zaken voorkomen in de literatuur in elke vorm op elke manier,
toont aan dat de creator van die verhalen, de schrijver,
deze emoties zelf wel ervaren móet hebben of in ieder
geval zo dichtbij ze is geweest in de verbeelding om ze
herkenbaar op te schrijven en samen te brengen in zijn
personages. Dat is de troostende rol die literatuur kan
behelzen. Het gevoel van: zie je wel, dat heeft hij ook,
ik ben niet alleen. Er is iemand die begrijpt waarmee ik
worstel. In het onlangs uitgegeven boek Stoner van John
Williams speelt een universitair docent de hoofdrol. Hij
lijkt een wat nietszeggend leven te leiden en dat klopt
in die zin dat hij weinig meemaakt. Al geloof ik niet dat
er nietszeggende levens bestaan, toch zit er in het verhaal niet een enorme climax of een absolute noodzaak
het te vertellen. De droge niet sentimentele stijl waarmee verhaald wordt laat zien dat ook op het eerste
oog weinig betekenisvolle levens een oneindige indruk
kunnen achterlaten. Sluimerende eenzaamheden die
zo prachtig en literair tot leven komen zorgen ervoor
dat niemand dit personage ooit nog zal vergeten. In de
Onafscheidelijken van de Italiaanse Alessandro Piperno
wordt het verhaal vertelt van twee joodse broers die
te kampen hebben met het verleden van hun vader en
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hun eigen paden en toekomst proberen te vinden in
alle tegenstrijdigheden die dat onderling ook met zich
meebrengen. Op de flaptekst staat als aanbeveling: De
Onafscheidelijken is een grootse hedendaagse roman
over familie, liefde en haat, onmacht en eenzaamheid.
Eenzaamheid als iets positiefs dus, een aanbeveling
voor het lezen.
Geheimen

In het boek Poolse tranen van Mirjam Guensberg en
het nieuwe boek van Ariella Kornmehl Wat ik moest
verzwijgen, zien we nog iets anders interessants gebeuren. Voortbordurend op het thema eenzaamheid gaat
het in deze boeken in grote mate ook over het niet
mogen praten over belangrijke zaken en het hebben
van geheimen. Ik ben ervan overtuigd dat lezers grote
herkenning zullen beleven aan het thema ergens niet
over mogen praten. Het kenschetst een naoorlogse generatie, waar in beide boeken sprake van is, die getraind
is de verschrikkingen van de shoa te lijf te gaan door
het grote zwijgen. Groot zwijgen zorgt voor eenzaam-

Voorjaar 2014

heid. Herkenning, zien dat andere mensen met een
soortgelijk zwijgen zijn grootgebracht, zorgt, al is het
maar in kleine mate, voor een verlichting in dat alleen
staan. Dat is de troost die we vinden in literatuur. Los
uiteraard van de verrukking en verrijking van het lezen
zélf. Of zoals George Steiner vrij kan worden samengevat: Familie kan worden weggehaald, boeken kunnen
worden verbrand. Maar wat we opslaan en omtoveren
tot kennis blijft altijd bij ons. Daar is geen eenzaamheid
tegen bestand.
Herkenning

De zes genomineerde boeken voor de WIZO literatuurprijs 2014 zitten in mijn verhaal verborgen. Ik wil u,
de lezer, een opdrachtje meegeven. Zoek in het boek
de herkenning die de personages bij u oproepen en
probeer er de vinger op te leggen wat nu precies voor
die herkenning zorgt. En wat gebeurt er als u die herkenning níet waarneemt? Vindt u het dan ook nog een
goed boek? Ik ben benieuwd!
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Kort nieuws

In memoriam
Helaas bereikte ons het droevige bericht over het
overlijden van betrokken WIZO-leden:
■ Mevrouw Tin Gompen-Simons zl. bracht als lid van
het hoofdbestuur haar zionistische gevoel in de praktijk. Met haar uitgebreide kennis en brede belangstelling
was de portefeuille cultuur bij haar in zeer goede handen. Zowel Tin Gompen als haar echtgenoot droegen
WIZO een warm hart toe. Wereld WIZO heeft haar
een hoge onderscheiding tegekend.

kinderarts en zij heeft een deel van haar nalatenschap
geschonken aan kinderen in Israel. Daar is ook een plaquette onthuld voor mevrouw Freddy Brandeis-Coster zl., die WIZO in haar testament heeft bedacht. Het
bracht haar zoon Paul en kleinzoon Ben ertoe om een
bezoek te brengen aan dit kinderdagverblijf.

Koninklijk onderscheiden in
2013
■

■

Mevrouw Louise Cohen-van Witsen zl. was vele jaren lid van het bestuur van de afdeling Haarlem. Zij
organiseerde menig fondsenwervende activiteit.
■ In het WIZO Center in Rishon LeZion werd een
plaquette onthuld ter nagedachtenis aan mevrouw Judith Druk zl. Vele zomerbijeenkomsten zijn door haar
georganiseerd. Onlangs ontving WIZO mede uit haar
naam een aanzienlijke gift.
■ In het Channah en Michael Levin Kinderdagverblijf is
een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan mevrouw
Sara Abas zl. Gedurende haar werkzame leven was zij

■

Marja Hene-Toncman als ridder in de orde van
Oranje Nassau.
Marlien Groeneveld-Lewin als lid in de orde van
Oranje Nassau.

Bezoek Laurienne Baitz
Laurienne Baitz, vertegenwoordiger van AVIV bij Wereld WIZO, bracht een bliksembezoek aan Amsterdam.
Tijdens de lunch sprak zij maatschappelijk betrokken
jonge joodse vrouwen om te bekijken welke rol AVIV
zou kunnen vervullen in hun drukke bestaan.
’s Avonds was er een bijeenkomst bij Bagels en Beans waar Laurienne haar enthousiaste verhaal deelde
met een leuke groep vrouwen. Haar tomeloze energie
werkt inspirerend.

Periodieke gift zonder
notariskosten
Vanaf 1 januari hoeft u niet meer naar de notaris voor
een aftrekbare periodieke schenking. Op onze site
www.wizo.nl kunt u de akte downloaden, ondertekenen en naar ons opsturen. U kunt natuurlijk ook bellen: 020-6463017. Met een periodieke donatie heeft u,
ongeacht uw inkomen of hoogte van de gift, altijd een
fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 52%. Uw gift is
volledig fiscaal aftrekbaar door onze ANBI-status. (een
overzicht van ons werk vindt u op blz.31).
Paul en Ben Brandeis in het Channah en het Michael Levin Kinderdagverblijf.
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Een grote
mitswa
bij een bar of
bat mitswa
Geef joodse jongeren in Israel uit economisch
en sociaal achtergestelde milieus - vaak uit
Ethiopië en de voormalige Sovjet-Unie - de
gelegenheid om opgeleid te worden tot bar of
bat mitswa en het te vieren zoals ieder ander
joods kind in de wereld: met een sjoeldienst en
een groot feest met hun familie en vrienden!
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Bekijk onze webshop via www.wizo.nl
De opbrengsten komen geheel ten goede aan onze projecten in Israël.

Amsterdam
A.J. Ernststraat 735a
Telefoon 020 - 64 66 295
ma t/m
Voorjaar
2014do 10.00 - 16.00 uur
vrij 10.00 - 13.00 uur

Enschede
Prinsestraat 16
Telefoon 06 – 5133 66 50
wo en zo 11.00 - 17.00 uur
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WDC Administratie- en
belastingadvieskantoor
Lancasterdreef 97-99
8251 TJ Dronten
Telefoon: 0321 - 336849
Fax: 0321 -336402
Mobiel: 06-54247096
Email: info @wdcadmin.nl
Becon nummer: 578 812
Onze diensten bestaan o.a. uit:
Inrichten en verwerken van uw ﬁnanciële administratie
Personeels- en loonadministratie
Samenstellen van de jaarrekening
Samenstellen van begrotingen en liquiditeiten prognoses
Alle ﬁscale aangiften voor bedrijven en particulieren
Afwikkeling nalatenschappen
Startersbegeleiding
Bedrijfseconomische- en ﬁscale advisering

Haboniem

Haboniemers op bezoek bij WIZO
Community centrum in Afula
Tijdens de Haboniem zomerreis naar Israel bezocht een groep jonge enthousiaste
Nederlandse Haboniemers het WIZO Community centrum in Afula dat financieel
gesteund wordt door WIZO Nederland. De jongeren brachten een paar uur door
met Ethiopische jongeren die dit jaar hun bar- en bat mitswa vieren.

DOOR JOANNE NIHOM

T

ijdens die ontmoeting legde Dudu Moatty,directeur
van het centrum, uit wat het WIZO bar- en bat
mitswa project, dat al sinds 1950 bestaat, inhoudt.
“Jongeren uit economisch en sociaal zwakke milieus
waarvan de ouders vaak uit Ethiopië en de voormalige
Sovjet-Unie afkomstig zijn, geven we op deze manier
gelegenheid om net als ieder ander joods kind, hun religieuze meerderjarigheid te vieren. Hun ouders hebben
het geld niet om dat te realiseren. “Het project bevordert niet alleen het joods bewustzijn van de kinderen
maar ook dat van hun ouders en de rest van het gezin.
Elk jaar worden honderden jongeren en hun families
met hulp van WIZO-medewerkers, voorbereid op
deze belangrijke dag. Al maanden van tevoren wordt
er begonnen met het uitgebreide programma. Er zijn
tal van culturele, religieuze en educatieve activiteiten
waar de kinderen aan meedoen en waarbij ook hun
ouders betrokken worden. Op deze manier leren ze
spelenderwijs over hun joodse achtergrond en de tradities. Zo leren meisjes challa maken en het gebed voor
het aansteken van de vrijdagavondkaarsen en jongens
leren tefielien leggen en hun deel uit de tora lajenen
(op zingzang toon voordragen). Op de dag zelf is er
een sjoeldienst, er zijn allerlei activiteiten en aan het
eind van de dag is er het feest.”
De Haboniemers zijn onder de indruk. “Voor ons is
een bar- of bat miswa feest zo vanzelfsprekend. Je ouders organiseren dat voor je en je krijgt veel cadeautjes. Het is goed om je te realiseren dat niet iedereen
zo bevoorrecht is.” Na de uitleg van Dudu ontmoeten
de Nederlandse en Israëlische jongeren elkaar. Samen
doen ze een stoelendans en andere spelletjes. De taal
lijkt even een probleem, maar zodra de muziek begint
is het ijs gebroken en lijkt iedereen elkaar te begrijpen.
Er wordt veel gelachen en gedanst.
Een paar maanden later. Een volle zaal, een opgewonden sfeer. Oud en jong, in de beste kleren gestoken, zit-
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ten aan lange tafels. Iedereen praat door elkaar. Overal
staan bloemen, er hangen slingers en ballonnen. Dan
komen onder luid gejoel, geklap, gefluit en gezang zo’n
veertig jongeren, allemaal in witte kleding, de zaal binnenhollen. Zij zijn de bat- en bar mitswa meisjes en
jongens en ze gaan dat vanavond uitgebreid vieren met
familie, vrienden en WIZO-leden. Er zijn cadeautjes,
toespraken, lekker eten en veel muziek. Bij de meeste
ouders zijn tranen, de emotie is groot. WIZO zorgt, op
een respectvolle manier, dat zij zich geen zorgen hoeven te maken en dat deze avond voor een ieder een
groot feest is. Dudu Moatty,“Als WIZO dit initiatief niet
zou nemen dan zouden de meeste van deze kinderen
nooit hun bar- of bat mitswa vieren. Niet alleen vanwege financiële redenen maar ook omdat de meeste
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families weinig weet hebben van hun joodse achtergrond. Als de jongens hun parasja lezen in sjoel, met
hun ouders naast zich en de meisjes de beracha zeggen
over de challa, dan weet ik dat WIZO weer zaadjes
heeft geplant. Het WIZO bar- en bat mitswa project
is veel meer dan alleen een feest voor de kinderen,
het is een investering in de jeugd van vandaag en een
bijdrage aan het Israel van morgen”, aldus Dudu.

28

Haboniemers aan het woord: Danna Harmsen, madricha van de Haboniemgroep, vertelt waarom deze dag
onderdeel uitmaakt van het reisprogramma: “Haboniem is niet een vereniging waar je alleen maar lol hebt
met zijn allen, hoewel dat wel belangrijk is. We proberen de kinderen te laten zien hoe andere mensen
het hebben in de wereld. Haboniem is zionistisch en
socialistisch. Het kennis maken met de Ethiopische jongeren en hun problemen sluit hier goed bij aan. Zij zijn
naar Israel gekomen voor een nieuwe betere toekomst
maar de realiteit is dat zij in de allerarmste situaties
terechtkomen. Het is belangrijk dat onze kinderen zien
dat er veel werk voor ze te doen is in Israel omdat het
leven nog niet voor iedereen goed is. Iedereen was
heel enthousiast, er is veel gelachen. Dat is heel leuk
om te zien. Voor mij is het meemaken van zo’n dag de
bevestiging dat het goed is om af en toe buiten je eigen
comfortzone te kijken en je altijd te blijven inzetten
voor mensen die het veel minder hebben. Dit is een
mooi project. Intensieve begeleiding en het versterken
van hun identiteit maken hun tot leiders voor hun gemeenschap. Het project is zo veel groter dan alleen
deze bar- en bat mitswa viering.
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Alon Topper: “Ik vond het heel leuk om te doen. Op
vakantie kom je niet zo snel met ze in contact. Het was
voor hen en voor ons belangrijk om contact te leggen.
Zoiets maak je niet vaak mee.”
Tom Krukziener: “De kinderen hadden zo veel
plezier! Voor ons is het okay maar die kinderen waren
door het dolle heen. Ze hebben niet zo veel. Geld is
beperkt en dus ook wat ze kunnen doen. Ik ben blij
dat wij iets samen met hun konden doen waardoor ze
nieuwe spelletjes hebben geleerd.”
Samuel Bronkhorst: “Kinderen die het minder hebben dan wij, dat je die een leuke tijd hebt gegeven. Wij
pakken altijd gelijk onze telefoon en computer. Zij genieten echt van hele simpele dingen waar je weinig voor
nodig hebt. Ik ben voor de derde keer in Israel, maar
dit is de eerste keer dat ik dit heb gedaan. Bijzonder
om mee te maken; wil nog wel een keer doen. Wij met
onze dure spelletjes, computers en de laatste software.
Eigenlijk moeten we allemaal leren om ook blij te zijn
met simpele dingen. Je zou een week hier moeten zijn.
iedereen opsluiten zonder elektronica. Grootste lol! “
Julia Levition, geboren in Israël: “Ik vond het goed
dat we dit hebben gedaan. Het was hard om aan te
horen hoe moeilijk zij het hebben. Ze waren zo vrolijk,
de simpelste spelletjes vonden ze prachtig, het voelde
alsof we hun dag hadden gemaakt. Zoiets maak je in
Nederland niet mee. Ik heb daar wel over de problemen van Ethiopische joden geleerd maar het is anders
om ze nu zelf te spreken. Goed dat we het gedaan heb.
Als ik gewoon op vakantie ga doe ik zoiets niet, maar
dit hoort bij de gedachte van Haboniem. Jammer dat
het bezoek zo kort was!”
Tamar Brest 15 jaar: “Ik ben voor het eerst in Israel,
nu net een week.We hebben dit project zelf uitgekozen.
We wilden een dag vrijwilligerswerk doen. We hebben
al veel geleerd over de Ethiopische gemeenschap. Er
zijn kinderen die nog nooit iemand uit het buitenland
hebben ontmoet. Dit is heel speciaal voor ze. Vrijwilligerswerk is belangrijk omdat je de gemeenschap helpt.
Het is goed om tijdens je vakantie ook even iets anders
te doen. Ik ben zelf bat mitswa geworden maar deze
kinderen zijn niet nerveus en ze genieten er intens van.
Wow, wel wat anders dan wat we thuis zien. Wij kennen onze afkomst maar deze kinderen weten dat vaak
niet. Ze kennen hun taal niet en ze weten niet waar
hun familie vandaan komt.”
De Haboniemers zijn het er over eens dat ze zich niet
altijd realiseren hoe goed ze het hebben en dat er zoveel vanzelfsprekend is. “We maken ons druk over een
telefoon die het niet doet, een connectie die er niet is.
Maar deze kinderen hebben dat niet.”

Voorjaar 2014

29

WIZO

Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester
En nodigen daarom geïnteresseerde, gekwalificeerde kandidaten uit voor deze functie. De
reden is dat de huidige penningmeester van het bestuur, Margriet Bouscher-Snapper, de
functie van penningmeester wil overdragen aan een nieuw bestuurslid.

Zijn wij op zoek naar jou?
Wij zoeken iemand die:
–
–
–
–

beschikt over financiële deskundigheid
beschikt bij voorkeur over bestuurlijke ervaring
voldoende communicatief is om haar expertise goed voor het voetlicht te kunnen brengen
beschikbaar is voor gemiddeld 1 of 2 dagdelen per week met soms een piek in de werkzaamheden (bijvoorbeeld rondom de accountantscontrole)

Herken je jezelf in dit profiel en wil je jouw steentje bijdragen, of heb je nog vragen neem dan contact
op met joyce.numann@wizo.nl
WIZO Nederland
A.J. Ernststraat 735A
1082 LJ Amsterdam
T: (020) 646 3017
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Women’s International Zionist Organization
A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ Amsterdam
Telefoon +31(0)20 646 30 17 - info@wizo.nl

WIZO (Women’s International Zionist Organization) is een internationale maatschappelijke beweging met
250.000 joodse vrouwelijke vrijwilligers en donateurs in 52 landen. WIZO is in 1920 opgericht in Londen en
heeft sinds 1948 haar hoofdkantoor in Tel Aviv. Met 800 projecten zet WIZO zich in voor gelijkwaardigheid
van kinderen, vrouwen en ouderen in Israel op ieder gebied en op elk niveau van de samenleving:
• 14.000 peuters van drie maanden tot 3 jaar gaan naar 180 WIZO-kinderdagverblijven
• 220 peuters zitten in 19 WIZO-multifunctionele kinderdagverblijven
• 2000 kinderen (6-9 jaar) volgen naschoolse opvang
• 32 kinderen van (4-18 jaar) wonen in vier gezinsvervangende WIZO-huizen
• 166 kinderen van (6-18 jaar) wonen bij pleegouders in WIZO -jeugddorpen
• 5.220 jongeren van (12-18 jaar) gaan naar 8 scholen in WIZO-jeugddorpen
• 1.060 jongeren van (12-18 jaar) wonen intern in WIZO-jeugddorpen
• 380 teenagers in nood worden opgevangen in 27 WIZO-centra
• 5000 vrouwen vinden de weg naar 30 juridische advies bureaus van WIZO
• 80 vrouwen en 100 kinderen zitten in WIZO-blijf van mijn lijf-huizen
• 5.340 vrouwen participeren in re-integratie programma’s van WIZO
• 4.500 moeders nemen deel aan 86 WIZO-groepen voor alleenstaande ouders
• 10.000 vrouwen volgen cursussen in WIZO-centra
Bovendien heeft WIZO:
• een hulplijn voor ouders van peuters met gedragsproblemen
• een hulplijn voor agressieve mannen ter voorkoming van huiselijk geweld
• steungroepen voor ouderen
• hulp- en integratieprogramma’s voor nieuwe immigranten
• bar en bat mitswa-opleidingen en -vieringen
WIZO verbetert de positie van vrouwen:
• Door wetsvoorstellen en het lobbyen voor verbetering van bestaande wetgeving te doen
• Door bewustwording en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen met scholing in diverse
vakgebieden en door leiderschaptraining te geven aan vrouwen uit alle lagen van de bevolking,
om zo hun levensomstandigheden en die van hun gezin te verbeteren.
• Door huiselijk geweld te bestrijden

WIZO streeft ernaar om de band tussen Israël en de joodse wereld daarbuiten te versterken en
antisemitisme wereldwijd te bestrijden. Door middel van interactie met organisaties wereldwijd delen wij
onze ervaring met vrouwen van over de hele wereld.
WIZO is als NGO erkend door de Verenigde Natiies en heeft een adviserende positie bij ECOSOC (United
Nations Economical, Social and Cultural Organization) en Unicef.
WIZO Nederland streeft ernaar om haar aandeel te leveren in het verwezenlijken van de kerndoelen van
WIZO. WIZO Nederland is ANBI.
Lid worden of donateur?
Graag aanmelden via onze site www.wizo.nl of telefonisch: 020-6463017
Voorjaar 2014
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WIZO GiftShop
Rijke sortering aan o.a. judaica, boeken en certificaten

Amsterdam

Enschede

A.J. Ernststraat 735a

Prinsestraat 16

Telefoon 020 - 64 66 295

Telefoon 06 – 5133 66 50

ma t/m do 10.00 - 16.00 uur

wo en zo 11.00 - 17.00 uur

vrij 10.00 - 13.00 uur

Bekijk onze webshop via www.wizo.nl
De opbrengsten komen geheel ten goede aan onze projecten in Israël.
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