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De vereniging draagt de naam:
WIZO Nederland (Internationale Organisatie Zionistische Vrouwen Nederland) en heeft haar zetel in de
gemeente Amsterdam. De vereniging is aangesloten bij de Internationale Organisatie van Zionistische vrouwen
(WIZO Women’s International Zionist Organization) gevestigd in Tel Aviv, Israel
WIZO Nederland is ANBI gecertificeerd
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WIZO Nederland
De Nederlandse WIZO-federatie, WIZO Nederland, is een vereniging met ongeveer 1375 leden en donateurs.
WIZO Nederland werkt met regionale afdelingen en een afdeling voor in Nederland woonachtige Israëlische
vrouwen (Gesher) en een GiftShop.
WIZO Nederland brengt geld bijeen om haar aandeel te leveren in de opzet en exploitatie van de ruim 800
projecten in Israël. Daarnaast heeft WIZO Nederland 13 projecten geadopteerd. Dit betekent dat de Nederlandse
WIZO-federatie jaarlijks extra financiële middelen bijeenbrengt voor de verbetering en/of uitbreiding van deze
adoptieprojecten:

Community Center
onder andere Ella Eldersheim jeugdclub en
programma’s voor kansarme jeugd in Afula

Eiser-Loeb Wing
geriatrische afdeling WIZO parents home
in Tel Aviv

Ina Kisch-Houthakker Huis
kinderdagverblijf in Eilat

Eshkol District
opvang en therapie voor getraumatiseerde jeugd

Shikun Jessie Cohen
multifunctioneel kinderdagverblijf in Holon
Kinderdagverblijf
met speciaal muziekonderwijs in Kyriat Gat
Family Club
op luchtmachtbasis Ramat David
Jeugdclub en speelplaats
op luchtmachtbasis Ramat David
Fieps van Emde Centre
o.a. opvang voor ‘girls in distress’ in Ramle
Freddie Markx Centre
vrouwenclub in Rechaniya
Channah en Michael Levin Kinderdagverblijf
in Rishon le-Zion
Channah en Michael Levin WIZO Center
in Rishon le-Zion
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Bovendien worden, waar nodig, ook niet door WIZO
Nederland geadopteerde projecten ondersteund,
zoals:
Jeugddorp Nahalal
gerenoveerde keuken
Nachlat Yehuda in Rishon le-Zion
gerenoveerde slaapvleugel
Beit Hakarem School
meerjarige koksopleiding

U wordt bij al deze projecten met open armen
ontvangen. S.v.p. van te voren een afspraak
maken. Het WIZO toeristenbureau regelt dit graag.
Adres WIZO toeristenbureau:
38 Rehov David HaMelech, Tel Aviv
Tel.: +972 (0)3 6923819
E-mail: touristdept@wizo.org

WIZO in Nederland
heeft

draagt financieel bij

1375 leden/donateurs

is regionaal actief

aan

800 projecten in Israël

is intensief betrokken
projecten in Israël
bij

13

1

runt
giftshop
en een webshop

is een vrijwilligersorganisatie

is ANBI-gecertificeerd

organiseert
fondsenwervende
en culturele activiteiten

is lid van de NVR
(Nederlandse Vrouwen Raad)

Organisatie
WIZO Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur (HB) bestaat momenteel uit zes leden. Het bestuur
heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd aan een (betaalde) office manager (0,8 fte).

Het hoofdbestuur stuurt de tien regionale afdelingen
aan, Gesher, de medewerkers van de giftshop in
Amsterdam en de office manager. Het bestuur wordt
ondersteund door een boekhouder.
De afdelingen en Gesher zijn geen aparte
rechtspersonen maar hebben wel een eigen
bestuur. Eenmaal per jaar wordt een Algemene
Ledenvergadering gehouden, waarin onder meer het
bestuur van WIZO Nederland wordt benoemd en het
algemeen en financieel jaarverslag wordt besproken
en goedgekeurd.
WIZO Nederland is lid van de Nederlandse Vrouwen
Raad (NVR) en maakt deel uit van de ECWF, de
European Council of WIZO Federations.

Leden en donateurs
Het lidmaatschap van WIZO Nederland staat open
voor vrouwen die zich kunnen aansluiten bij één van
de vier Nederlandse joodse kerkgenootschappen
(PIG, NIG, LJG en Masorti), of voor wier vader dit geldt
of gold. Zowel personen als organisaties en bedrijven
die WIZO Nederland een goed hart toedragen kunnen
donateur worden. Het lidmaatschap en de bijdrage
voor donateurs bedraagt minimaal € 40 per jaar.
Zakelijke donateurs betalen minimaal € 100 per jaar.
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
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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
•	2.200 peuters zitten in 19 WIZOmultifunctionele kinderdagverblijven
•	2.000 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
•	5.000 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 WIZOgroepen voor alleenstaande ouders
•	10.000 vrouwen volgen cursussen in WIZOcentra
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
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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

WIZO draagt zorg voor:
het welzijn van baby’s,
kinderen, jongeren,
vrouwen en bejaarden
met elke achtergrond
in Israël

de ondersteuning
bij de integratie van
immigranten

de versterking van
de band tussen Israël
en de joodse wereld
daarbuiten

de bevordering van de
positie van vrouwen
in Israël

de bestrijding van
antisemitisme wereldwijd

Jaaroverzicht
WIZO Nederland in het kader van algemene ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
WIZO Nederland is onderdeel van een wereldorganisatie, richt zich op fondsenwerving voor WIZO projecten in
Israel en het in stand houden van haar positie als joodse vrouwenorganisatie in Nederland. Diverse externe en
interne ontwikkelingen zijn van invloed op ons functioneren.
In het algemeen kun je zeggen dat Israel zich in rap
tempo blijft ontwikkelen en belangrijke bijdragen
levert aan de wereld door zijn technologische,
medische en kunstzinnige ontwikkelingen. De andere
kant is echter dat Israel nog altijd niet in vrede leeft en
bedreigd wordt in zijn bestaan. Israel staat voor grote
politieke uitdagingen zoals aanslagen in eigen land,
negatieve resoluties in de VN en in het buitenland
viert de BDS (boycot, desinvesteren en sancties)
hoogtij. Ook in Nederland zetten actievoerders
bedrijven en consumenten onder druk om Israel
te boycotten en willen een aantal partijen het
associatieverdrag met Israel opzeggen. We hebben
bovendien te maken met het effect van de
veelvuldige nieuwsberichten over het conflict tussen
Israel en de Palestijnen.

Er heerst een algemeen gevoel van onveiligheid, niet
alleen bij joden. Maar helaas is er ook sprake van
toenemend antizionisme en antisemitisme en dat
raakt de joodse gemeenschap tot diep in onze ziel.
Het aantal antisemitische incidenten is in Nederland
nog steeds boven het “normale” niveau. Op scholen
is het aantal zelfs gestegen.
De stroom vluchtelingen uit Syrië hebben effect op de
Westerse samenleving. Een nieuw leven opbouwen
in een ander land met een andere cultuur is een
grote uitdaging. Het vergt een heroriëntering van
de nieuwe migranten maar ook van de overheid en
van ons allen. Wij weten als joden met een focus
op Israel wat immigreren - en wat het samengaan
van verschillende culturen betekent. In Israel leven
72 culturen samen. Israel is het voorbeeld van een
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smeltkroes, heeft ervaring met integratie, scholing en
het creëren van gelijke rechten. Om gelijke kansen
te creëren voor de hele samenleving is de steun van
maatschappelijke en educatieve organisaties als
WIZO cruciaal.
Helaas constateren wij samen met andere joodse
organisaties dat men zich in Nederland steeds minder
inzet voor Israel. Niet iedereen kan zich vinden in
de lijn van de huidige regering en dat roept veel
emoties op. Ook al is WIZO in staat om de sociale
en onderbelichte kant van Israel te laten zien, de tijd
van een grote achterban lijkt ook voor ons voorbij.
Jongeren sluiten zich nauwelijks aan. Desondanks zijn
wij nog steeds de grootste joodse vrouwenorganisatie
die joodse vrouwen een stem naar buiten geeft, een
stem die niet verloren mag gaan!

Een impressie van de grote 4-jaarlijkse
WIZO conferentie in Tel Aviv
Het feit dat alleen Hetty Stibbe, Margriet Bouscher
en Joyce Numann aanwezig waren op de conferentie
in Tel Aviv geeft aan hoe het gesteld is met de
betrokkenheid van leden in Nederland. Wij staken
schril af bij de vertegenwoordiging van 95 leden uit
Mexico. Het jaar 2016 kon WIZO beginnen met een
nieuwe president: Esther Mor. Prof. Rivka Lazovsky
blijft nog een termijn aan het roer als voorzitter
van een grotendeels nieuw bestuur. Deze vrouwen
zijn bereid om als vrijwilliger een gigantische
verantwoording op zich te nemen.
Er waren interessante sprekers en we kregen
een update van de situatie van WIZO in Israel. De
Israëlische federatie was gegroeid met 6000 leden.

Het centrale thema van de conferentie was het
delen en waarmaken van je idealen. We hoorden
hoe vrouwen hun droom konden realiseren in het
framework van WIZO. Een ultra orthodoxe vrouw met
3 kinderen vertelde hoe ze na heel veel inspanning
uiteindelijk is gescheiden van haar gewelddadige
echtgenoot. Ze voelde zich daarna zwaar gefrustreerd
en buitengesloten als gescheiden vrouw in een
gemeenschap waarin dit niet geaccepteerd werd.
Ze voelde zich ook verloren in een woud van ontransparante regelgeving. Ze besloot haar ervaring
te gaan delen met andere orthodoxe gescheiden
vrouwen en ze zocht aansluiting met WIZO die haar
hielp om haar initiatief te ontplooien. 400 Vrouwen
vonden daarna gezamenlijk hun weg naar een nieuw
zelfstandig leven. Ook Charedi vrouwen die te maken
hebben met onderdrukking weten de weg naar WIZO
te vinden.
De Directeur Generaal van het Ministerie van Justitie,
Emmy Palmer vertelde hoe haar zelfvertrouwen
dankzij een leiderschapscursus van WIZO de juiste
impuls kreeg om op de vacature van haar droombaan
te solliciteren. Ze geeft nu leiding aan 4000
werknemers.
De deelnemers aan de conferentie kregen een
inspirerende workshop van Maxime Fassberg
over het verschil in werkwijze van mannen en
vrouwen. Het was een verhelderend verhaal en een
bewustwordingsproces hoe vrouwen functioneren en
hoe wij beter zouden kunnen presteren.
Manuele Amar, bestuurslid van de ECWF en
voorzitter van WIZO Straatsburg, vertelde hoe zij
de droom om de tentoonstelling SamenLeven door
Europa te laten reizen vorm heeft gegeven. Zij wilde
heel concreet laten zien dat WIZO als organisatie
mensen met elkaar verbindt, dwars door culturele en
religieuze verschillen. Juist door een visie met elkaar
te delen breng je een sterke boodschap naar buiten.
De tentoonstelling was in 2016 onder meer te zien in
het gebouw van de VN in Geneve!

Van de 182 WIZO kinderdagverblijven lijden 23
verlies. De overheid heeft een regeling bij WIZO
afgedwongen dat de lonen van de medewerkers in
kinderdagverblijven sterk omhoog moeten zonder
daar compensatie voor te geven. WIZO voert samen
met Na’amat en Emuna strijd op het hoogste niveau
om meer steun van de overheid te krijgen zonder
succes tot nu toe. Negen kinderdagverblijven zijn
gesloten in het afgelopen jaar.

Plaquettes

De kinderdagverblijven, jeugddorpen, scholen en de
naschoolse activiteiten zijn belangrijk om het tij te
keren voor de 300.000 kinderen die in de gevarenzone
in Israel leven. 200.000 Vrouwen hebben te maken
met huiselijk geweld. WIZO heeft 24 centra voor
alleenstaande moeders, hotlines en blijf van mijn lijf
huizen en beroepsopleidingen .Het blijft een uitdaging
om vrouwen en kinderen zo intensief te begeleiden dat
ze uit de negatieve spiraal kunnen komen.

Ter herinnering aan en uit dankbaarheid voor het
legaat dat WIZO kreeg van Sara Frank-Tromp en
van Lenie and Herman Rosenboom-Offenbach
zijn plaquettes onthuld in het Community Center
in Afula. De heer Benninga was aanwezig als
vertegenwoordiger van de familie van mevrouw
Frank. Herman Oltmans en Hana Reichenberg kregen
in het WIZO Channah and Michael Levin Center in
Rishon LeZion een plaquette. We brachten samen
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met Jetty Slasky-Hertzberger een bezoek aan het
WIZO House waar een plaquette hangt als eerbetoon
aan Elly Hertzberger.

Een overzicht van 2016 in Nederland

WIZO Nederland. De tentoonstelling werd met
veel aandacht voor detail geplaats. In een fraaie
door het museum uitgebrachte kijkwijzer en een
introductiefilm over WIZO en de tentoonstelling
Samen-Leven als belangrijk project.

Het financiële resultaat van de Food & Art Fair van
22 november 2015 werd in 2016 bekend. Ondanks de
enorme hoeveelheid werk om de dag te organiseren
met een mooi en gevarieerd programma en de
bijdrage van velen op de dag zelf, was de financiële
opbrengst teleurstellend.
Na de opening van de tentoonstelling Samen-Leven
op 16 december 2015 door burgemeester Aboutaleb
in de Theaterzaal ven de Centrale Bibliotheek was
deze tot 17 januari 2016 in de centrale hal aldaar te
zien. De schilderijen zijn het resultaat van 35 vrouwen
van diverse culturele en religieuze achtergrond –
joods, islamitisch, christelijk en Circassisch, die de
schilderkunst als bindmiddel hebben ervaren in
een kunstklas in het WIZO Community Center in
Afula (zie het jaarverslag van 2015). Wij zijn directeur
Theo Kemperman en zijn staf zeer erkentelijk voor
alle medewerking en gastvrijheid waardoor de
tentoonstelling door velen gezien kon worden. Er
vonden diverse culturele programma’s plaats rond
het thema samenleven in de bibliotheek.
Op 11 februari werd
de tentoonstelling
Samen-Leven
geopend in de Refter
van Museum Elburg
voor 70 genodigden.
Mevrouw Josan Meijers,
e
Gedeputeerde bij de
provincie Gelderland,
burgemeester Frans
de Lange, de heer
Theo van Ledden,
voorzitter bestuur Stichting Synagoge Elburg en
Joyce Numann-Durlacher, voorzitter WIZO Nederland
hielden toespraken waarin zij benadrukten hoezeer
de boodschap van de tentoonstelling past in de
doelstelling van Museum Sjoel Elburg. De Israëlische
ambassadeur Haim Divon was aanwezig met een
videoboodschap. Het museum houdt het joodse
erfgoed van de joodse inwoners van Elburg voor
1940 in ere met een permanente tentoonstelling.
De periodieke wisseltentoonstellingen staan in
het teken van begrip en tolerantie. Het bestuur
van Museum Elburg heeft met hart en ziel gewerkt
aan de totstandkoming van de tentoonstelling
in nauwe samenwerking met de commissie van

Foto door Studio Lusin

De stadsdichter van Elburg schreef een door de
tentoonstelling geïnspireerd gedicht en leerlingen
van groep 8 van Het Octaaf maakten hun eigen
droomboom. De tentoonstelling was tot 16 april te
zien in Museum Sjoel Elburg. Het leverde veel extra
bezoekers aan het museum op.
WIZO afdeling Gelderland organiseerde een uitje naar
Elburg met een bezoek aan de tentoonstelling en een
standswandeling door Elburg met een gids.

WIZO Europe

Door de diverse locaties waar de tentoonstelling te
zien was in Nederland kreeg WIZO de mogelijkheid
om de boodschap van vriendschap, loyaliteit en
verdraagzaamheid tussen mensen van verschillende
religieuze achtergronden in Israel met een breed
publiek te delen. Voor het publiek was het mogelijk
om hun wens voor een betere samenleving op
een label te schrijven en dit in een van aanwezige
olijfbomen op te hangen. Dit heeft grote weerklank
gevonden. Wij werden aangenaam getroffen door de
positieve toon van vrijwel alle geschreven berichten.
Bij het tot stand komen van de tentoonstelling heeft
een voor dit doel opgerichte commissie met leden van
diverse achtergrond, professionele ondersteuning
gekregen van o.a. een tekstschrijver, vormgever en
tentoonstellingsbouwer. De tentoonstelling kreeg
aandacht van de media.
Op 28 oktober vond een bijeenkomst plaats van
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CDA Vrouwen Gelderland met lezingen van Shirin
Musa, directeur van Femmes for Freedom en Joyce
Numann, voorzitter van WIZO Nederland. Een 40 tal
vrouwen waren aanwezig en er werden contacten
gelegd.

Algemene Ledenvergadering
De jaarvergadering vond op 21 juni plaats in Grand
Café Rimon te Amsterdam. Er werd onder meer
stilgestaan bij het overlijden van Mary Groenewoud
die gedurende 20 jaar penningmeester van WIZO
Nederland was en daarna een zeer gewaardeerde
medewerker in de GiftShop; bij Paulie Schwartz,
oud-bestuurslid van WIZO Utrecht gedurende vele
jaren; mevrouw Florie Kokernoot, sponsor van
de slaapvleugel in jeugddorp Nachlat Yehuda en
mevrouw Truus de Wolf, oud bestuurder van WIZO
Amsterdam en actief vrijwilligster in Beth Shalom.
Bovendien werd gedacht aan de slachtoffers van
terreuraanslagen.
Na de vergadering (notulen zijn beschikbaar voor
leden) presenteerde Sacha Joseph haar plan om
WIZO Nederland nieuw leven in te blazen. Middels
kleine, laagdrempelige en makkelijk te organiseren
evenementen wil ze terug naar de basis waardoor
leden weer betrokken raken. De aanwezigen
reageerden enthousiast. De ideeën zijn uitgewerkt en
het resultaat wordt in 2017 gelanceerd.

Organisatie en kantoor
In 2016 zijn adviezen geïmplementeerd om te komen
tot een betere werkverdeling in de organisatie.
Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden
en professionele staf zijn opnieuw bekeken en
verdeeld. Alle werkprocessen werden onder de loep
genomen. De vergaderstructuur werd bekeken; de
samenwerking tussen boekhouder en bestuur werd
geoptimaliseerd; mailingen bleken goedkoper te
kunnen; het programma van de ledenadministratie
en het bijhouden van giften werd aangepast en er
werd fysiek schoon schip gemaakt op kantoor. De
werkprocessen met betrekking tot de GiftShop werd
professioneler opgezet. WIZO staat klaar voor de
toekomst.
Omdat besturen in de afdelingen meer en meer
als commissies gaan werken of ophouden te
bestaan, vergt centralisatie van administratie en
activiteiten meer van de officemanager op kantoor
en het hoofdbestuur. Een plan van aanpak om
activiteiten in het hele land te laten plaatsvinden
wordt uitgewerkt. We beseffen dat het noodzakelijk
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is om te werken aan binding met onze leden. Het
saamhorigheidsgevoel moet opnieuw vorm krijgen. Er
is grote bewondering en waardering voor degenen die
lang bestuursverantwoordelijkheid hebben gedragen
en voor degenen die het stokje overnemen!

Nederlandse Vrouwen Raad
In de koepel van Nederlandse Vrouwenorganisaties
vertegenwoordigt WIZO
Nederland als enige
joodse vrouwen. De
NVR bijeenkomsten zijn
een uitgelezen kans om
contacten te leggen.
Joyce Numann was
aanwezig op diverse bijeenkomsten zoals de door de
NVR in samenwerking met Migrantenorganisaties
georganiseerde Vrouwenpodium 2010-2020. “Op
weg naar 100 jaar vrouwenkiesrecht” vond plaats
ter gelegenheid van Prinsjesdag op 12 september in
Nieuwspoort met een lezingen, een Lagerhuisdebat
en ronde tafelgesprekken. Op 8 maart was Joyce
aanwezig op de bijeenkomst van Women Dutch
Gender Platform in samenwerking met het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in Madurodam ter
gelegenheid van de presentatie van het Nationale
Actieplan over de unieke samenwerking op het
gebied van vrouwenrechten, vrede en veiligheid.
De kwetsbare positie van vrouwen onder de
vluchtelingen kreeg speciale aandacht. De overheid
stelt nieuwe eisen aan de samenwerking met de NVR
en Joyce Numann was aanwezig op een consultatie
bijeenkomst om mee te denken over de verdeling van
portefeuilles van de NVR en lid organisaties.
De website van de NVR www.de-nvr.nl biedt
uitgebreide informatie

ECWF
De jaarvergadering van de ECWF (European Council
of WIZO Federations) vond plaats in Londen van 3
tot 4 juli. Margriet
Bouscher en Joyce
Numann waren
namens Nederland
aanwezig samen met
vertegenwoordigers
uit 12 Europese landen. De ECWF is als NGO
geaccrediteerd bij de Raad van Europa in Straatsburg,
lid van de Europese Vrouwen Lobby in Brussel en
wordt vertegenwoordigd bij de VN in Geneve. De
ECWF vrouwen lobbyen voor vrouwenrechten en
strijden tegen antisemitisme met WIZO als apolitieke

WIZO Nederland beseft dat samenwerking met
andere organisaties in bepaalde gevallen een win-win
situatie kan opleveren. We gaan het jaar 2017 met een
open mind in waarbij de identiteit en de doelstelling
van WIZO niet in het geding mag komen.

organisatie in Israel als voorbeeld.
Bij de Raad van Europa kwam het grote probleem van
de kwetsbare positie van vrouwelijke vluchtelingen
aan de orde. Zij komen in huiveringwekkende situaties
terecht zonder enige vorm van bescherming. Verder
kwamen onderwerpen als de rechten van het kind van
een draagmoeder aan de orde en het doorbreken van
de vaak uitzichtloze positie van prostituees (12.000
in Israel!). WIZO helpt deze meisjes en vrouwen om
hun leven een andere wending te geven. Ook WIZO’s
expertise bij de opvang van kinderen zodat vrouwen
kunnen werken kwam er aan de orde.

Vrouwen spelen een belangrijke rol bij het opzoeken
van verbinding. WIZO-leden maken deel uit van een
toonaangevende organisatie. Het is in ieders belang
om niet onverschillig te blijven maar om zelf een
steentje bij te dragen om netwerken te versterken en
in stand te houden. Sociale cohesie is belangrijk voor
iedere samenleving en WIZO biedt een uniek platform
voor grensoverschrijdende verbondenheid met elkaar
en met Israel.

WIZO Giftshop
Voor joodse feestdagen, speciale gelegenheden, of
gewoon een leuk cadeau kan men terecht in onze
giftshop in Amsterdam of via onze webshop. Wij zijn
prefered seller van de boeken van het NIK, hebben
een grote collectie kookboeken en verkopen boeken
die genomineerd zijn voor de WIZO-literatuurprijs.

De tentoonstelling “Women and their Olive Trees
(Samen-Leven) is als gevolg van de samenwerking
in de ECWF in diverse Europese landen op zeer
prominente plaatsen zoals bij de VN in Geneve
en het Europese Parlement in Straatsburg te zien
geweest. Het wordt overal goed ontvangen als
fantastisch voorbeeld uit Israel van het doorbreken en
overbruggen van culturele en religieuze verschillen
door middel van een kunst.
Diverse vertegenwoordigers rapporteerden over de
verharding van de houding ten opzicht van joden
en Israel in hun land en de BDS. Het bestrijden van
beiden vergt grote alertheid.
Een joods parlementslid, een Israëlische diplomate,
een advocaat die gespecialiseerd is in joodse
echtscheidingen, een arts die gepromoveerd is op
joodse genetica en de directeur van een organisatie
die joodse bestuurders opleidt namen deel aan een
boeiende paneldiscussie.

Tot besluit
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we
zeggen dat WIZO Nederland sterk naar buiten is
getreden als bruggenbouwer en ware ambassadeur
van Israel. De mate van succes is niet altijd afhankelijk
van de hoeveelheid geld die we inzamelen hoewel het
frustrerend is dat ons vele werk niet uitmondt in meer
middelen.

Voor Pesach, Rosj Hasjana en Chanoeka hebben
wij extra koopzondagen. Dit jaar werden ook weer
door dames van onze afdelingen verkopen met
artikelen uit de giftshop in het land en bij Beth Shalom
in Amsterdam georganiseerd. In het ziekenhuis
Amstelland zijn permanent artikelen uit de giftshop
te koop.
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Steeds meer mensen weten onze gift- en vernieuwde
webshop te vinden. Er is een stijgende lijn in de
(online) verkopen. Via de webshop breiden wij onze
verkopen uit naar nationaal en hopelijk in 2017 naar
internationaal.

De boekhouding van de giftshop is uit handen
gegeven aan een boekhouder die per uur betaald
wordt. De office manager van WIZO Nederland geeft
ondersteuning aan de dagelijkse leiding van de
giftshop.
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons
team in de giftshop in Amsterdam willen versterken.
Wat wij vragen is minimaal een half dagdeel van uw
tijd, computerervaring en service gerichtheid.
De opbrengsten komen ten goede aan onze projecten
in Israël.
www.wizogiftshop.nl

Split-A-Gift
Split-A-Gift is het eerste online platform in
Europa waar gebruikers hun cadeaus op een
simpele, maar ook veilige en transparante
manier kunnen delen met een goed doel. WIZO
is een van deze goede doelen op dit platform.
lle goede doelen aangesloten bij Split-A-Gift
zijn betrouwbaar en transparant over hun
bestedingen. Ze helpen jou eenvoudig een deel
van je cadeau te schenken aan het goede doel
van jouw keuze.
Meer informatie via www.splitagift.com
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Overzicht activiteiten
WIZO afdelingen in 2016
Amsterdam
- Theateravond met de show Tegenwind van
Lenette van Dongen, het programmaboek met
advertenties van sponsors, de “grootouderactie”
en loterij;
- Twee verkoopdagen in Beth Shalom;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs
amsterdam@wizo.nl

Brabant /Limburg
- Matzelunch;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Barbecue;
brabantlimburg@wizo.nl

Friesland/Groningen
- Poerimfeest voor Joods Noord Nederland;
- Jom Ha’atsmaoetfeest met meerdere
organisaties
- Jofeldag, catering, WIZO stand en 2e hands
boeken verkoop
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Uitstapje naar de Orchideeën Hoeve
- Chanoeka bijeenkomst
friesland@wizo.nl
groningen@wizo.nl

Midden Nederland
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs
info@wizo.nl

Rotterdam/Den Haag:
- Pesachverkoop in het Mr Visserhuis;
- ‘Pesach; verschillende smaken van vrijheid’ korte
lezing van Esther Weissman-Erwteman
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Wandelclub “Lopen met WIZO”;
- WIZO boekenclubs
rotterdam@wizo.nl
denhaag@wizo.nl

Twente
- Matze verkoop door heel Nederland
- WIZO GiftShop in Synagoge Enschede
info@wizo.nl

Zeeland
- WIZO boekenclub
zeeland@wizo.nl

Gelderland
- Bezoek aan de tentoonstelling SAMEN-LEVEN
vrouwen en hun olijfbomen in Museum Sjoel
Elburg
- Bakworkshop met Gaitry Pagrach in het kader
van het afscheid (als bestuurslid) van Henriëtte
Donen en Riet Mendel.
- Rosj Hasjana bloemenactie
- WIZO boekenclubs
gelderland@wizo.nl
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Dank je wel...
LEDEN, DONATEURS, BESTUURDERS,
COMMISSIELEDEN, MEDEWERKERS VAN DE WIZO
GIFTSHOP; DE ETALEUR; ADVISEURS; VRIJWILLIGERS;
ADVERTEERDERS; GULLE GEVERS; OFFICEMANAGER;
SECRETARESSE; ADMINISTRATEUR; BESTUUR,
STAFLEDEN EN MEDEWERKERS WERELD WIZO; IT-ERS;
VORMGEVERS; TEKSTSCHRIJVERS; BLOEMENRIJDERS;
BLOEMENLEVERANCIERS; CATERAARS;
KUNSTENAARS; MUSICI; DIRECTIE, BESTUUR EN
STAF BIBLIOTHEEK ROTTERDAM EN MUSEUM SJOEL
ELBURG; STADSDICHTERS; OFFICIALS; AMBASSADE
VAN ISRAEL; BEZOEKERS AAN “SAMEN-LEVEN”;
WORKSHOPGEVERS; ORGANISATIES & STICHTINGEN;
SPREKERS; WIZO BOEKENCLUBS; BOEKHANDEL;
DIRECTIE EN MEDEWERKERS BETH SHALOM EN
MR. VISSERHUIS; ETC ETC
Dankzij jullie kon WIZO Nederland haar aandeel leveren aan de 800
maatschappelijke, educatieve en sociaal-culturele WIZO projecten voor vrouwen en
kinderen in Israel.
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WIZO-literatuurprijs 2016
Met verwaaide haren kwamen de boekenfans zondagmiddag boekhandel Van Rossum binnen.
Windkracht 7 en omgevallen bomen hadden de 45 gasten er niet van weerhouden naar de uitreiking van
de Literatuurprijs 2016 te komen. Gelukkig maar, want het programma was zeer de moeite waard.
Journaliste Daphne Meijer, zelf ook nauw betrokken bij de Literatuurprijs, introduceert zichzelf bij de
dames (en een handjevol heren) in het publiek als ladyspeaker van de dag, met als insteek wat vrouwen
‘aan boeken onder hun arm dragen, in plaats van aan kleding op de catwalk’.
De aanwezigen worden als eerste getrakteerd op een indrukwekkend gesprek tussen Jessica Meijer en
schrijfster Bronja Prazdny. In haar nieuwe boek (genomineerd voor 2017) ‘Verloren taal’ gaat Bronja op zoek
naar het verhaal van haar Tsjechische familie. Het wordt een interview over de rol van het jodendom in Bronja’s
jeugd (iets wat tot haar eigen verbazing nooit wordt gevraagd in interviews), je anders voelen, eenzaamheid en
de zoektocht naar haar – inderdaad - verloren taal. Want van de ene op de andere dag stopte de kleine Bronja
met Tsjechisch praten. Ze vertelt hoe ze door bezoekjes aan onder meer Israël, Tsjechië en Amerika steeds meer
ontdekte en dat alles op zijn plek viel door de gesprekken met haar moeder naderhand.
Na het interview wordt onthuld wie de Literatuurprijs op zijn of haar schouw mag neerzetten, maar niet voordat
Daphne kort heeft teruggeblikt op het afgelopen jaar: een mooie nominatiemix van drie mannen en drie
vrouwen uit allerlei landen. Hun plekje op de lijst hadden ze te danken aan de manier waarop ze trauma’s uit het
verleden verwoordden. Schrijnende ballast, en een zinvol leven opbouwen na een vlucht. De worsteling werd
volgens de lezers het best opgeschreven in winnende roman (niet eens de beroemdste naam op de lijst!): ‘Als
abrikozen morgen bloeien’, het debuut van Jessica Soffer. Een boek over liefde, of het gebrek eraan, borderline
en de relatie tussen moeder en dochter. Vanwege de storm (en misschien omdat ze in New York woont) kon
Jessica de prijs niet zelf in ontvangst nemen, en vertaalster Elvira Veenings en uitgeefster Jacqueline Smit
(Orlando) deden dat blij verrast namens haar.
Schrijfster Mia Davidson is helemáál niet teleurgesteld dat ze niet heeft gewonnen en grapt ‘misschien met een
volgend boek’ als ze samen met Shirah Lachmann de microfoon pakt om de nominaties voor 2017 op geheel
eigen wijze te introduceren. In de daaropvolgende pauze kunnen de aanwezigen de genomineerde boeken
direct afrekenen aan de kassa van de boekwinkel. Het lezen kan beginnen!
Uitsmijter van de middag is een lezing van uitgeefster en redacteur Lidewijde Paris, die inmiddels ook zelf een
boek heeft geschreven over... lezen. Aan de hand van een powerpointpresentatie en passages uit bekende
en minder bekende boeken laat Lidewijde het publiek ontdekken wat een schrijver doet en hoe hij of zij je
manipuleert. Dat kan op allerlei manieren: met verwijzingen naar eten, door op emotie in te spelen of met stille
signaaltjes in ‘de verpakking’. Regelmatig klinkt er gegrinnik en gegiechel uit het publiek, wat altijd gebeurt
wanneer Lidewijde aan het woord is. Haar geestige manier van vertellen en de herkenbaarheid die ze erin legt
zorgt ervoor dat zelfs iemand met een spanningsboog van een goudvis aan haar lippen blijft hangen. Lidewijde
noemt elk boek een investering in jezelf: het lezen vergt concentratie, het opstellen van een referentiekader en
in staat zijn om verwijzingen en metaforen te snappen.
Iétsjes later dan gepland is het tijd om af te ronden en met bedankjes te strooien: alle sprekers worden bedankt,
evenals de dames van Van Rossum en WIZO-voorzitter Joyce Numann grijpt haar kans om commissieleden
Margaret Mogendorff en Rozette Joosten in de spotlights te zetten, omdat zij na jaren trouwe dienst de
commissie gaan verlaten. Nog een laatste boodschap: laten we met z’n allen de Literatuurprijs levend houden!

WIZO Cultuur
WIZO Cultuur houdt het joods/Israëlisch erfgoed mede in stand met de jaarlijkse WIZO Literatuurprijs. De
literatuurcommissie selecteert zes boeken die genomineerd worden voor deze prijs. Alleen schrijvers met
een joodse of Israëlische achtergrond kunnen genomineerd worden. Ook vertaald werk kan meedingen
naar deze prijs.
Alle boeken geven stof tot nadenken en dagen uit tot een gesprek. In leesclubverband worden ten minste
drie van de zes titels gelezen en besproken. De lezers bepalen wie de WIZO Literatuurprijs in ontvangst
neemt.
WIZO Cultuur faciliteerde de leesclubs met tips, achtergrondinformatie en vragenlijsten die via de website
konden worden gedownload. De lezers konden met elkaar in contact komen via Facebook.

Jaarverslag 2016 16

De WIZO-leesclubs lezen voor de

WIZO-Literatuurprijs 2017
Boeken boeien en binden
WIZO-leesclubs van Nederland beoordelen elk jaar een door de WIZOliteratuurcommissie samengestelde selectie boeken. Zij bepalen welke
van deze zeven romans in 2017 het boeiendst is. De schrijver ontvangt de
WIZO-Literatuurprijs.
Alle geselecteerde boeken zijn in het voorgaande jaar verschenen en
geschreven door Joodse of Israëlische auteurs. Lezen brengt je in een
andere wereld. Je maakt kennis met andere mensen en culturen.
Samen ontdekken. Iedereen kan meedoen!
Ook meelezen? Stel je je eigen leesclub samen of sluit je je aan bij een WIZOleesclub bij jou in de buurt. Nodig een vriend, vriendin, kennis, collega of
familielid uit om de boeken ook te beoordelen. Man of vrouw, joods of niet, jong
en oud, iedereen kan meedoen.
Nog niet aangemeld? Ga naar wizo.nl/literatuurprijs, of bel (020) 646 30 17 voor een
informatiepakket met aanmeldformulier. Daarna kan de WIZO-leesclub van start!
WIZO Literatuurprijs
Kies drie (of meer) uit de zeven door WIZO genomineerde boeken. Op onze site
staat achtergrondinformatie over ieder boek. Bespreek de keuzes in je leesclub.
Laat WIZO middels het beoordelingsformulier weten welk boek in aanmerking
komt voor de WIZO-Literatuurprijs 2017. De leesclubs bepalen! In november
wordt de prijs bekendgemaakt op een literair getinte middag.
Samen ontdekken. Iedereen kan meedoen!
Ook meelezen? Stel je je eigen leesclub samen of sluit je je aan bij een WIZOleesclub bij jou in de buurt. Nodig een vriend, vriendin, kennis, collega of
familielid uit om de boeken ook te beoordelen. Man of vrouw, joods of niet, jong
en oud, iedereen kan meedoen.

de genomineerden
Een
onmogelijke
liefde
Christine Angot

Judas
Amos Oz

Moedervlekken
Arnon Grunberg

Morgenland
Stephan
Abarbanell

Pijn
Zeruya
Shalev

Plotseling, liefde
Aharon
Appelfeld

Nog niet aangemeld? Ga naar wizo.nl/literatuurprijs, of bel (020) 646 30 17 voor een
informatiepakket met aanmeldformulier. Daarna kan de WIZO-leesclub van start!
WIZO Literatuurprijs
Kies drie (of meer) uit de zeven door WIZO genomineerde boeken. Op onze site
staat achtergrondinformatie over ieder boek. Bespreek de keuzes in je leesclub.
Laat WIZO middels het beoordelingsformulier weten welk boek in aanmerking
komt voor de WIZO-Literatuurprijs 2017. De leesclubs bepalen!
In november wordt de prijs bekendgemaakt op een literair getinte middag.
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Verloren taal
Bronja Prazdny
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WIZO Nederland
Balans 2016

Wat heeft WIZO Nederland in 2016 financieel gedaan?
Dit jaar hebben wij € 155.000 naar Israël overgemaakt.
De jaarlijkse toezegging waar WIZO Nederland zich aan
gecommitteerd heeft ten behoeve van de projecten van Wereld
WIZO was voor 2016 € 150.000.
In 2016 hebben wij naast bijdragen van onze trouwe leden
en donateurs, erfenissen/legaten mogen ontvangen van
mevrouw I.E. Goldschmidt en mevrouw F. Kokernoot-Espinosa.

De GiftShop laat dit jaar een (klein) positief resultaat zien.
Behalve de aantrekkende economie hebben zeker de
scherpe inkoop, de vernieuwde webshop en het wisselende
assortiment bijgedragen aan dit positieve resultaat. Voorts valt
ons op dat met de stijging van het aantal bezoekers van het
Groot Gelderlandplein wij daar ook de vruchten van plukken.
Steeds meer mensen (waaronder toeristen) vinden de weg
naar onze winkel. Wij verwachten dat deze positieve trend zich
zal voortzetten.

Over 2016 was er een negatief resultaat van € 34.279.
De belangrijkste verschillen t.o.v. 2015 zijn:
Baten
• contributies
• nalatenschappen/legaten
• loterijen
• mailing Pesach, Rosj Hasjana,
Chanoeka
• sparen en beleggingen
• GiftShop

- € 8.825
- € 93.230
- € 1.325
- € 7.400
+ € 23.650
+ € 9.950

• beheer en administratie
• maatschappelijke beïnvloeding
• kostenwerving baten

- € 44.000
- € 7.700
- € 6.750

Lasten

Wat kunt u doen voor WIZO?
WIZO opnemen in uw testament.
Er zijn verschillende manieren om aan WIZO iets na te laten.
Zo is er de keuze tussen een legaat of erfstelling.

Nalaten is iets persoonlijks. Er zijn vele varianten denkbaar die
recht doen aan uw partner, familie, vrienden en andere goede
doelen. WIZO denkt graag met u mee over welke variant voor u
de voorkeur geniet.

Legaat - Als u een specifiek goed of een bepaalde som geld
aan WIZO wilt nalaten, noemen we dat een legaat. Overigens
hoeft dit niet per se een geldbedrag te zijn, het kan ook een
vast percentage van uw nalatenschap zijn of bijvoorbeeld een
kunstobject.

WIZO tijdens uw leven.
De overheid heeft het gemakkelijker gemaakt om een vast
bedrag per jaar te schenken. Deze schenking hoeft niet meer
in een notariële akte te worden vastgelegd.

Erfstelling - U kunt WIZO ook benoemen tot uw erfgenaam.
Uw gehele of gedeeltelijke nalatenschap komt dat ten goede
aan WIZO.

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden?
Neem contact met ons op via info@wizo.nl of 020-6463017
voor een afspraak met een van de leden van het hoofdbestuur.

Een testament moet door een notaris opgemaakt worden.
Dat kan uw eigen notaris zijn, maar ook de notaris waarmee
wij samenwerken.
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WIZO NEDERLAND					
				
					
				
RAPPORTAGE 2016					
				
		31 December 2016		 31 December 2015

ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiele vaste activa			
Inventaris t.b.v. bedrijfsvoering		
345		
584
					
Financiele vaste activa					
WIZO Giftshop
7.410		
7.031		
Leningen u/g Direct voor de doelstelling
89.000		
89.000		
		 96.410		96.031
Beleggingen					
Effecten portefeuille		
339.012		
316.091
					
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Debiteuren
0		
0
Overige vorderingen en overlopende activa
19.528		
59.833
		 19.528		59.833
Voorraden					
Voorraden in het kader van de doelstelling		
1.545		
2.320
					
Liquide middelen					
Banken
204.617		
142.780
Kasgelden
3.604		
3.732
		208.221		 146.512
					
TOTAAL ACTIVA		665.061		 621.371
					
				
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Reserves en Fondsen			
Continuiteitsreserve
176.107		
176.107
Bestemmingsreserve
317.484		
351.763
Bestemmingsfondsen
1.765		
1.765
		 495.356		529.635
VLOTTENDE PASSIVA					
Kortlopende schulden
Crediteuren		3.005		 7.881
					
Overige schulden en overlopende passiva					
Belastingen en sociale lasten
1.181		
1.195
Nog te betalen kosten
8.417		
30.507
WIZO World Israël
155.000		
50.000
Vakantiegeld verplichting
1.982		
1.953
Vooruit ontvangen bedragen
120		
200
		166.700		 83.855
					
				
TOTAAL PASSIVA		665.061		 83.855
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2016					
				

2016

2015

BATEN					
Baten uit eigen fondsenwerving					
Contributies
27.000		
35.825
Giften en schenkingen (inc. certificaten)
60.576		
57.681		
Nalatenschappen/legaten
82.521		
175.752
Loterijen
5.297		
6.622
Opbrengst mailing
2.489		
9.884
Overige acties
1.167		
140		
		 179.050		285.904
					
Verkoop opbrengsten					
Opbrengsten van verkoop activiteiten
51.701		
60.164
Inkopen en kosten
-33.895		
-40.567		
Resultaat uit verkoop activiteiten		
17.806		
19.597
					
Opbrengst overige activiteiten					
Opbr. uit activiteiten w.o. feestavonden					
Culturele activiteiten/bijeenkomsten en sport
3.360		
46.996
Kosten overige opbrengsten
0		
-40.179
Resultaat uit overige activiteiten		
3.360		
6.817
					
Totaal baten uit eigen fondsenwerving		
200.216		
312.318
					
Baten uit sparen en beleggingen		
37.523		
13.871
					
Resultaat uit gelieerde instellingen					
Resultaat uit WIZO Giftshop		
379		
-9.584
					
				
TOTAAL BATEN		 238.118		316.605
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2016					
				

2016

2015

LASTEN					
Besteed aan doelstelling					
Stichting WIZO Cultuur (Wizo Literatuurprijs)
0		
0
WIZO World Israël
155.000		
164.505
Overige giften/subsidies aan nat. instellingen
2.000		
3.983
Totaal besteed aan doelstelling		
157.000		
168.488
					
Maatschappelijke beinvloeding					
Kosten voor voorlichting, educatie & PR
4.702		
9.765
Kosten voor leden & donateurs
1.086		
2.716
Kosten voor conferenties & seminars
4.620		
5.637
		10.408		 18.118
Kosten werving Baten					
Kosten werven en behoud leden
1.263		
3.801
Kosten fondsenwervende activiteiten
1.028		
3.721
Kosten van beleggingen
1.039		
2.580
		 3.330		10.102
Beheer en administratie					
Personeelskosten
54.897		
66.174		
Huisvestingskosten
18.039		
13.521		
Kantoorkosten
6.154		
5.288		
Accountantskosten
7.517		
18.272		
Bestuurskosten
25		
710		
Advieskosten
0		
26.037		
Kosten bankiers
3.196		
3.031		
Overige kosten
11.831		
12.695
		 101.659		145.728
					
				
TOTAAL LASTEN		 272.397		342.436
					
RESULTAAT BOEKJAAR		-34.279		-25.831
					
				
Resultaatbestemming:					
Bestemmingsreserve 1 januari		
351.763			
Resultaat boekjaar t.l.v. Bestemmingsreserve		
-34.279		
Bestemmingsreserve 31 december		
317.484		
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WIZO wereldwijd
1920

WIZO (Women’s International Zionist Organization) is een
internationale, apolitieke onafhankelijke vrijwilligersorganisatie
van joodse vrouwen, opgericht in Londen in 1920. WIZO ondersteunt
maatschappelijke, educatieve en sociaal-culturele projecten
in Israël en maakt zo het verschil in honderdduizenden levens.

250,000

leden en donateurs zijn wereldwijd in 52 landen de drijvende
kracht achter het werk van WIZO. Met hun hulp is WIZO in
staat om kwetsbare groepen in de Israëlische samenleving
een betere toekomst te bieden, ongeacht hun achtergrond
of geloofsovertuiging.

800

projecten in Israël worden door WIZO mogelijk gemaakt. WIZO
houdt dagelijks instellingen in de sectoren zorg, educatie,
integratie en emancipatie draaiende.
Dat maakt WIZO tot de grootste welzijnsorganisatie in Israël!

JA, ik doe mee en wil het werk van WIZO steunen
ik word lid/donateur van WIZO en betaal jaarlijks E40,-.
ik steun het werk van WIZO met een gift van € E
,
ik wil graag informatie ontvangen over hoe ik het werk van WIZO kan steunen door een schenking
(overeenkomst in geld) en/of door het opnemen van WIZO in mijn testament.

Naam
		
Adres
		
Postcode
		
E-mail
Telefoon
Woonplaats

Wilt u het kaartje volledig invullen en opsturen naar WIZO Nederland,
Antwoordnummer 47547, 1070 WD Amsterdam. U kunt het portovrij opsturen.
Wij nemen contact met u op om uw steun in goede banen te leiden.
Voor meer info www.wizo.nl. IBAN NL29INGB0000535617
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Women’s International Zionist Organization
A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ Amsterdam
Telefoon 020 6463017 - info@wizo.nl - www.wizo.nl
NL61ABNA 0544 7012 16 - NL29INGB 0000 5356 17
KvK 40 530 307 - BTW NL00.25.61.918.B01

