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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, Israël
WIZO Nederland is ANBI gecertificeerd
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WIZO Nederland
WIZO Nederland werd in 1948 opgericht. De vereniging heeft ca. 1000 leden en donateurs en regionale
afdelingen. Verder runt WIZO een GiftShop en een webwinkel voor judaica: een mezoeza of chanoekia, keppels,
een talit, sjabbat kandelaars of een seiderschotel.
Naast haar aandeel in de opzet en exploitatie van de ruim 800 projecten in Israël heeft WIZO Nederland een
aantal projecten geadopteerd. Dit betekent dat er jaarlijks extra financiële middelen worden bijeengebracht voor
de verbetering en/of uitbreiding van die adoptieprojecten:

Community Center
onder andere Ella Eldersheim jeugdclub en
programma’s voor kansarme jeugd in Afula
Ina Kisch-Houthakker Huis
kinderdagverblijf in Eilat
Shikun Jessie Cohen
multifunctioneel kinderdagverblijf in Holon
Kinderdagverblijf
met speciaal muziekonderwijs in Kyriat Gat
Channah en Michael Levin Kinderdagverblijf
in Rishon le-Zion
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Channah en Michael Levin WIZO Center
in Rishon le-Zion
Eiser-Loeb Wing
geriatrische afdeling WIZO parents home
in Tel Aviv
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

Organisatie
WIZO Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur (HB) bestaat momenteel uit vijf leden. Het bestuur
heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd aan een (betaalde) office manager (0,9 fte).

Het hoofdbestuur stuurt regionale afdelingen aan
en de officemanager. De GiftShop met medewerkers
wordt door de office manager aangestuurd. Het
bestuur en de officemanager worden
ondersteund door een boekhouder en een
secretariaatsbureau.
De afdelingen 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.

Leden en donateurs
Leden van WIZO Nederland zijn vrouwen die in
Nederland wonen en lid (kunnen) zijn van een Joods
kerkgenootschap (NIG/LJG/PIG/Masorti), of een
vader hebben voor wie dat geldt/gold.
Daarnaast kunnen zowel personen als organisaties
die WIZO een warm hart toedragen donateur worden.
Het lidmaatschap en de bijdrage voor donateurs
bedraagt minimaal €40 per jaar. Zakelijke donateurs
betalen €100 per jaar.

Direct aanmelden als lid of donateur?
Dat kan via www.wizo.nl of telefonisch 020-6463017

WIZO Nederland is lid van de Nederlandse Vrouwen
Raad (NVR) en maakt deel uit van de ECWF, de
European Council of WIZO Federaties.

Jaarverslag 2017 6

Wereld WIZO
Wereld WIZO is in 1920 opgericht in Londen en heeft
sinds 1948 haar hoofdkantoor in Tel Aviv. WIZO heeft
ruim 6000 werknemers in 800 projecten. 250.000
vrijwilligers wereldwijd ondersteunen de projecten.
Samen zetten zij zich in voor gelijkwaardigheid van
kinderen, vrouwen en ouderen in Israël op ieder
niveau van de samenleving ongeacht achtergrond of
geloofsovertuiging:
• 1 4.000 peuters van drie maanden tot 3 jaar
gaan naar 180 WIZO-kinderdagverblijven
•2
 20 peuters zitten in 19 WIZOmultifunctionele kinderdagverblijven
•2
 000 kinderen (6-9 jaar) volgen naschoolse
opvang
•3
 2 kinderen van (4-18 jaar) wonen in vier
gezinsvervangende WIZO-huizen
• 1 66 kinderen van (6-18 jaar) wonen bij
pleegouders in WIZO -jeugddorpen
•5
 .500 jongeren van (12-18 jaar) gaan naar
8 scholen in WIZO-jeugddorpen
• 1 .060 jongeren van (12-18 jaar) wonen intern
in WIZO-jeugddorpen
•3
 80 teenagers in nood worden opgevangen
in 27 WIZO-centra
•5
 000 vrouwen vinden de weg naar
30 juridische advies bureaus van WIZO
•8
 0 vrouwen en 100 kinderen zitten in WIZOblijf 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
• 1 0.000 vrouwen volgen cursussen in WIZOcentra
Bovendien heeft WIZO
•e
 en hulplijn voor ouders van peuters met
gedragsproblemen
•e
 en hulplijn voor agressieve mannen ter
voorkoming van huiselijk geweld
• steungroepen voor ouderen
•h
 ulp- en integratieprogramma’s voor
nieuwe immigranten
•b
 ar en bat mitswa-opleidingen en -vieringen
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WIZO verbetert de positie van vrouwen
•d
 oor wetsvoorstellen en het lobbyen voor
verbetering van bestaande wetgeving te doen
•d
 oor bewustwording en persoonlijke
ontwikkeling te bevorderen met scholing in
diverse vakgebieden
•d
 oor leiderschapstraining te geven aan vrouwen
uit alle lagen van de bevolking
•d
 oor 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.
Door de VN wordt Wereld WIZO erkend als een
niet-gouvernementele organisatie (NGO), heeft een
adviserende positie bij ECOSOC (United Nations
Economical, Social and Cultural Organization) en
Unicef.
Lees alles over Wereld WIZO en WIZO Nederland op
www.wizo.nl

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
Israël en het in stand houden van haar positie als joodse vrouwenorganisatie in Nederland. Diverse externe en
interne ontwikkelingen zijn van invloed op ons functioneren.
Shimon Peres, oud-president en premier van Israël
overleed op 93-jarige leeftijd. Hij was een wijs man
die mensen van alle leeftijden aan zich wist te
binden en die van onschatbare waarde voor Israël en
de wereld was.
Premier Netanyahu bracht in september een
bezoek aan Nederland. Op vragen over de
internationale kritiek op Israël antwoordde hij dat
Israël niet alleen zichzelf verdedigt, maar dat het
ook strijdt tegen terroristische dreiging van de
radicale islam. Volgens hem verdedigt Israël daarmee
gemeenschappelijke waarden en zouden landen in
Europa en de rest van de wereld moeten inzien dat
Israël geen vijand is, maar een bondgenoot. Maar de
propaganda tegen Israël viert hoogtij en speelt zich
onder andere af op universiteiten, parlementen en in

de Verenigde Naties waar bijvoorbeeld de duizenden
jaren oude band met de Tempelberg en de Klaagmuur
ontkend werd. Het aantal anti-Israël resoluties van
de VN is vele malen hoger dan resoluties tegen de
rest van de wereld. En de BDS-beweging (boycot,
desinvesteren en sancties tegen Israël) is actief, ook
in Nederland.
Israël levert belangrijke bijdragen aan de wereld
door zijn technologische, medische en kunstzinnige
ontwikkelingen. De indruk wordt gewekt dat het niet
meer nodig is om fondsen te werven buiten Israël
voor minderbedeelden daar. Het overgrote gedeelte
van de begroting van Wereld WIZO van 200 miljoen
dollar wordt door de Israëlische overheid gefinancierd.
De federaties zijn ondersteunende partner van WIZO,
maar het grote werk gebeurt daar.
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Waar gaat het in de aanloop van de 70e
Onafhankelijkheidsdag van Israël en het 70-jarig
bestaan van WIZO Nederland naar toe? In de
afgelopen jaren bleken talrijke zionistische en
joodse organisaties in Nederland niet in staat
om te blijven voortbestaan. Hans Vuijsje schreef
ter gelegenheid van zijn afscheid als algemeen
directeur van JMW een verhelderend document over
zijn persoonlijke verkenning van de demografische,
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de
toekomst van de joodse gemeenschap in Nederland
beïnvloeden. Samen met andere joodse organisaties
constateren ook wij dat men zich steeds minder
aansluit en dat de inzet voor Israël minder
vanzelfsprekend wordt. WIZO Nederland zal haar
doelstelling anno 2018 helder moeten formuleren en
kenbaar maken om aantrekkelijk te blijven als een
organisatie die een belangrijke liaison tussen Israël
en de diaspora vormt.
Ook Wereld WIZO kampt ermee dat de boodschap
van de organisatie te complex is geworden in de
loop van bijna 100 jaar. De valkuil is dat alles wat de
organisatie doet om gelijke kansen te bieden aan
de inwoners van Israël op het gebied van educatie,
integratie, zorg en emancipatie de moeite waard is
om te publiceren. Voeg daar de unieke samenwerking
met een netwerk van joodse vrouwen in de hele
wereld aan toe en het is duidelijk dat het lastig is om
een heldere kernboodschap te definiëren. Wereld
WIZO is zich daarvan bewust en werkt daar samen
met een communicatie en marketing bedrijf aan.

Algemene Ledenvergadering
Margriet Bouscher-Snapper nam tijdens de
Algemene Ledenvergadering op zondag 28 mei
in de Uilenburgersjoel in Amsterdam afscheid als
bestuurslid van WIZO Nederland. In 2011 trad zij af als
penningmeester maar omdat er geen opvolger voor
haar was bleef zij verantwoordelijk voor de penningen
en het financiële beleid naast haar functie als
vicevoorzitter. Margriet heeft de ontwikkeling van het
digitale proces voor de vereniging mee begeleid; was
verantwoordelijk voor de GiftShop en het creatieve
brein achter menig evenement. Zij was zich altijd
bewust van de toekomst van WIZO Nederland en
sprong daar op in. Juultje Putman maakte speciaal
voor haar een kunstwerk als blijvende herinnering
aan 24 bestuursjaren.
Esther Mor, president van Wereld WIZO kwam
speciaal voor Margriets afscheid naar Nederland. Zij
sprak de vergadering onder meer toe over de grote
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economische verschillen in Israël. De tegenstellingen
tussen de rijken en armen zijn enorm groot en
roepen onrust op. Er wordt een beroep op WIZO
gedaan om de schrijnende hiaten die zijn ontstaan
door geldgebrek van het arme deel van de bevolking
mee op te lossen. Esther sprak ook over haar vele
relevante ontmoetingen in binnen- en buitenland
gedurende haar eerste jaar in haar functie. Door
diverse omstandigheden hebben in 2017 geen
afgevaardigden uit Nederland de jaarvergadering van
Wereld WIZO in Tel Aviv bijgewoond. De mondelinge
uitwisseling van nieuwsfeiten met Esther was een
welkome aanvulling op de geschreven verslagen.

Beleidsplan
Verbinden en vernieuwen, dit is de titel van het
beleidsplan van WIZO Nederland voor 2017-2020
dat gepresenteerd werd tijdens de ALV. WIZO
Nederland heeft als belangrijke taak om joodse
vrouwen onderling en met Israël te verbinden. WIZO
Nederland wil onderzoeken hoe we aansprekend zijn
voor vrouwen en vrijwilligers op landelijk en regionaal
niveau zodat we het ledenbestand kunnen vergroten.
De vraag is ook welke soort activiteiten aanspreken
en hoe we deze activiteiten onderling kunnen delen
zodat we elkaar kunnen inspireren. De afgelopen
jaren is er hard gewerkt aan centralisatie om
afdelingsbesturen te ontlasten. We zoeken naar een

• Janneke de Leede, psycholoog, coach
en trainer gaf een interactieve workshop.
Haar interesse/kennis ligt op het
gebied van persoonlijke- team- en
organisatieontwikkeling, waarbij ze zich al haar
hele loopbaan met name richt op vrouwen.
Met haar zochten we naar het antwoord op de
vraag “hoe houd jij al die ballen in de lucht?”
Hoe doe je dat zonder gestrest te raken? En is
het niet verrijkend om de issues waarmee je te
maken krijgt met elkaar te delen. Hoe je dat
kunt doen terwijl je ook iets voor WIZO doet en
WIZO iets voor jou.
Beth & Flo (Claudette Verhulst en Elsbet Remijn) –
pianoduo met een ‘vleugeltje’ theater! bundelden
vrouwkracht speciaal voor WIZO in een vrolijk, luchtig
en verrassend klassiek recital ter afsluiting van de
middag.
De middag werd besloten met een afscheidsreceptie
voor Margriet Bouscher-Snapper.

Projecten
nieuwe weg om de verbinding met leden te behouden
en nieuwe leden en donateurs te werven.

WIZO Symposium Vrouwkracht bundelen:
zin of onzin?
Wat is het nut van het bundelen van vrouwkrachten
in de huidige samenleving? Aansluitend aan
de ALV vond dit symposium plaats. Vijfenvijftig
vrouwen waaronder Nenita La Rose, voorzitter van
de Nederlandse Vrouwen Raad, kwamen tot de
conclusie dat vrouwkrachten bundelen nuttig en
noodzakelijk is. Dit centrale thema werd belicht door:

Er is een verschuiving binnen de 800 WIZO-projecten:
er komen projecten en programma’s bij om te
voldoen aan de behoeften die er leven binnen de
huidige samenleving en de mogelijkheden die er
zijn om daar op in te spelen en er sluiten projecten
als de doorgevoerde bezuinigingen niet voldoende
zijn en het tekort op de begroting niet gedicht kan
worden. Ondanks dat op advies van McKinsey ook
kinderdagverblijven zijn gesloten, blijft WIZO met 179
kinderdagverblijven nog altijd toonaangevend. Er is
een WIZO rocketproof kinderdagverblijf in Sedorot
geopend en een WIZO-kinderdagverblijf in het Ichilov
Hospital in Tel Aviv.

•E
 sther Mor, president Wereld WIZO: zij sprak
over de werkwijze en het succes van WIZO als
wereldwijde organisatie om gelijke kansen te
creëren voor alle vrouwen in Israël.
• Shirin Musa, oprichter en directeur van
Femmes for Freedom sprak over haar
motivatie om de stichting op te richten in
Nederland en het grote effect dat het heeft
voor de positie van vrouwen die in een
huwelijk gevangen zitten. Zij bezocht Israël
verschillende keren om meer te weten te
komen over agoenot. Shirin sprak de leden van
de Knesset toe en zij won verschillende prijzen
waaronder de Aletta van Nu prijs en de Leah
Globe Award in Jeruzalem.
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In de loop van de afgelopen jaren zijn diverse,
ook door Nederland geadopteerde projecten
overgenomen door de (lokale)overheid of door een
andere gespecialiseerde organisatie. De lijst met
door Nederland gesponsorde projecten is kleiner
geworden en het is helaas voor ons op dit moment
financieel niet haalbaar om nieuwe projecten te
gaan ondersteunen. We hebben wel de mogelijkheid
om naast het door ons toegezegde aandeel in de
begroting van Wereld WIZO en de sponsoring van
onze projecten diverse programma’s of renovaties
te financieren. Elders in het jaarverslag staat een
overzicht.
Een groep van 17 chaweriem van 15-16 jaar die
deelnam aan de Haboniem-Israëlreis heeft
in juli vrijwilligerswerk gedaan bij het WIZOkinderdagverblijf in Acco. Het is altijd mogelijk om
stage te lopen in een WIZO-project om zo praktische
ervaring op te doen.

Ambassadors School om bruggen te slaan tussen
Israël en de Diaspora. Dat WIZO als wereldwijde
organisatie met projecten in Israël daar een rol bij kan
spelen was evident.
Dankzij de medewerking van Nira Staretz, MinisterCounselor and Head of Press & Public Diplomacy
Department van de Israëlische Ambassade was er
tijdens het bezoek van Esther Mor een ontmoeting
geregeld met een groep van 30 Israëlische
leidinggevende vrouwen in Nederland om WIZO
onder de aandacht te brengen. De meesten kennen
WIZO als organisatie in Israël maar zijn zich niet
bewust van het bestaan van de federaties en de rol
die zij zelf kunnen spelen. Tijdens die bijeenkomst
werden ideeën en informatie uitgewisseld. Chana
Kuker vertegenwoordigt WIZO in Gesher en Shirley
van der Veldt onderhoudt contacten in de WIZO Aviv
Israëli Group. Om de band met WIZO te versterken
en meer contacten te leggen, is Shirley van 5 tot 9
november naar het internationale Aviv seminar in Tel
Aviv geweest.

Samenwerking
Leden van het hoofdbestuur hebben een prettig en
informatief kennismakingsbezoek gebracht aan
de nieuwe ambassadeur van Israël in Nederland
Aviv Shir-On. Besproken werd onder meer hoe de
Israëlische ambassade en WIZO Nederland kunnen
samenwerken omdat WIZO in staat is om de sociale
en onderbelichte kant van Israël te laten zien.

Zonder vrijwilligers kan WIZO niet bestaan. WIZO
Nederland is dankbaar voor de grote inzet van
afdelingsbesturen, commissies, actieve leden en
adviseurs. Veel van onze pr-uitingen zijn het resultaat
van de inbreng van deskundigen die dit niet in
rekening brengen.
Judith Minco-Cohn en Stans Barzelay maken geen
deel uit van het hoofdbestuur, maar zij werken wel
hard mee aan de uitvoering van diverse taken van het
bestuur.

ECWF
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 organisatie in Israël als voorbeeld.
Ambassadeur van Israël Aviv Shir-On en zijn
echtgenote Arnona stelden hun huis open voor een
receptie ter ere van Esther Mor. Ambassadeur Shir-On
vertelde dat hij zelf in een WIZO-kinderdagverblijf
had gezeten als peuter en hij deelde zijn ervaring
met de samenwerking met WIZO als ambassadeur
in verschillende landen. Een grote groep “Young
Israëli Ambassadors” uit Israël was aanwezig. Deze
jongeren volgen onder leiding van oud-ambassadeur
Yithak Eldan een opleiding bij de Young Israëli
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De jaarvergadering van de ECWF (European Council
of WIZO Federations) vond plaats in Milaan op

21 en 22 mei. Margriet Bouscher, Joyce Numann
en Judith Minco-Cohn waren namens Nederland
aanwezig samen met 43 vertegenwoordigers uit 14
Europese landen en Wereld WIZO President Esther
Mor uit Israël. Het centrale thema van de conferentie
“vrouwenrechten en multiculturalisme” werd op
verschillende manieren belicht. Antropologe Maryan
Ismil sprak namens de Somalische vrouwen in Italië. Is
het wenselijk dat de Westerse samenleving de norm
is voor vrouwen uit andere culturen? Sociologe Chiara
Saraceno sprak over de moeilijke omstandigheden
van vrouwen en hun gezin die in armoede leven en
hoogleraar en advocaat Rika Shapira vertelde over
de schrijnende omstandigheden van vrouwen die
tegen hun wil getrouwd blijven omdat een scheiding
onmogelijk wordt gemaakt. Ook het oprukken
van vrouwonvriendelijke maatregelen in Israël en
de noodzaak om daartegen te protesteren werd
besproken.
Manuele Amar (Frankrijk) is vertegenwoordiger
bij de Raad van Europa. Thema’s die daar centraal
stonden waren terrorisme, de stroom vluchtelingen
die naar Europa komen en de moeizame immigratie
en integratie. Een groot probleem vormen de kinderen
die zich melden zonder duidelijke identiteit en de vele
vrouwen die volledig onbeschermd een traumatische
vlucht hebben doorgemaakt.
De ECWF heeft een aanbeveling gestuurd aan
UNESCO om het onderwijs over het Midden-Oosten
conflict aan te passen met historische feiten waardoor
het niet eenzijdig is.
Dr Hava Bugajer (Oostenrijk) is actief
vertegenwoordiger van de ECWF bij de UN in Wenen,
Geneve. Zij richt zich op gendergelijkheid in de
medische wetenschap en is actief bij het strijden
tegen BDS-maatregelen.
De ECWF is steeds sterker ook een platvorm voor
de Europese federaties waar gemeenschappelijke
problemen en inzichten gedeeld worden.

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
verkiezing van Willemien Koning als de nieuwe VN
Vrouwenvertegenwoordiger die zal spreken op de
Algemene Vergadering in New York.

Thema’s als zelfbeschikkingsrecht van vrouwen;
emancipatie op maat; een slimme meid is op
haar toekomst voorbereid en de economische
zelfstandigheid van de vrouw, ook op het platteland
kwamen aan bod in presentaties van de kandidaten.

Op 2 oktober bezochten Joyce Numann en
Hadassa Hirschfeld in Utrecht het symposium
“Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid”. Verontruste
vrouwenorganisaties vroegen daar aandacht voor
onveilige situaties van vrouwen en meisjes in
opvang- en asielzoekerscentra en inventariseren de
situatie in Nederland. De algemene situatie, juridische
problemen en persoonlijke verhalen komen aan
bod in lezingen van prominente sprekers. Met de
deelnemers aan het symposium wordt een Manifest
opgesteld.

Tot besluit
Nog nooit was het
zo eenvoudig om
iedereen op elke
plek in de wereld en
op ieder willekeurig
moment te bereiken
als in de huidige tijd.
Maar in de praktijk
blijkt dat digitale
uitwisseling onderling contact ondersteunt maar niet
kan vervangen. Door het wegvallen van afdelingen
missen we de aansluiting met veel van onze leden.
Regionale activiteiten zijn van onschatbare waarde
om werkelijke binding te ervaren. We roepen dan ook
onze leden op om eens serieus te kijken of ze zelf iets
voor WIZO kunnen betekenen met behulp van het
programma dat WIZO Nederland hiervoor ontwikkeld
heeft: “hoe houd jij al die ballen in de lucht”. De
eenvoudige werkwijze staat vermeld op onze website.
Zo hopen we de binding te vergroten met elkaar en
met WIZO-projecten in Israël. De doelstelling van
WIZO in Nederland is na 70 jaar onveranderd maar
de uitvoering is onderhevig aan ontwikkelingen en
moet bijgesteld worden. Dat kan alleen als we samen
daaraan werken!
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Over WIZO Cultuur
De Stichting WIZO Cultuur is een initiatief van WIZO Nederland om joods bewustzijn in Nederland te versterken. Het
bestuur bestaat uit: Joyce Numann, Margriet Bouscher-Snapper, Mia Davidson en Shirah Lachmann.
WIZO Cultuur organiseert educatieve en sociaal-culturele evenementen om de
joodse culturele tradities onder de aandacht te brengen. WIZO Cultuur houdt het joods/Israëlisch erfgoed mede
in stand met de jaarlijkse WIZO Literatuurprijs. De WIZO-literatuurcommissie selecteert uit het aanbod van recent
verschenen boeken van schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond zes boeken die genomineerd worden
voor de prijs. Ook vertaald werk kan meedingen.
Alle boeken geven stof tot nadenken en dagen uit tot een gesprek. WIZO Cultuur faciliteert de leesclubs met tips,
achtergrondinformatie en vragenlijsten die via de website kunnen worden gedownload. Zo’n 150 personen lezen mee
in leesclubverband. De lezers bepalen wie de WIZO Literatuurprijs in ontvangst neemt. Om het aantal lezers voor de
literatuurprijs te vergroten, wordt aansluiting gezocht met andere organisaties zoals Crescas.
Op 5 november maakte Julie Blocq-Schipper, directeur van Crescas, tijdens de Culturele Middag in het
Ontmoetingscentrum Lev in Amsterdam de winnaar van de WIZO-Literatuurprijs bekend: Stephan Abarbanell voor
zijn boek “Morgenland”. Het was de zesde keer dat de prijs is uitgereikt. Ruim 70 personen waren aanwezig.
Harmen Snel, werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam en specialist op het gebied van Joodse genealogie, vertelde
uitermate boeiend over wat er zoal bij komt kijken om de familiestamboom uit te gaan zoeken. Welke websites moeten
beslist bezocht worden en welke niet? Hoe kun je de stambomen die al op internet te vinden zijn interpreteren? Wat
kun je uit namen opmaken? Zélf op zoek gaan, blijft het leukste. Wat is er nog méér voor informatie te vinden over
voorouders behalve hun naam en de geboorte- en sterfdata? Harm Snel’s verhaal werkte aanstekelijk en men kon zich
er alles bij voorstellen dat genealogie een verslavende hobby kan zijn!
Het programma werd gepresenteerd door literatuurkenner Wil Parijs. Hij interviewde David Pefko, een van de schrijvers
die meedingt naar de WIZO-Literatuurprijs 2018. Zijn boek “Daar komen de vliegen” is geïnspireerd op het desastreuse
effect van de financiële crisis die door de fraude van Madoff in 2008 werd veroorzaakt voor alle betrokkenen.

NL78ABNA0599633077
KvK 34298395

WIZO-Literatuurprijs 2018
WIZO-leesclubs van Nederland beoordelen elk jaar een door de WIZO-literatuurcommissie samengestelde
selectie boeken. Zij bepalen welke van deze zes romans in 2018 het boeiendst is. De schrijver ontvangt de WIZOLiteratuurprijs.
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 eigen leesclub samen of sluit je aan bij een WIZO-leesclub 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!

de genomineerden

Daar komen
de vliegen
David Pefko

De Schuilplaats

Donker Woud

Grensleven

Het Duel

Het Misverstand

Christophe

Nicole Krauss

Dorit Rabinyan

David Grossman

Peter Hein
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Overzicht activiteiten
WIZO afdelingen in 2017
Amsterdam
- Theateravond met de show “Boeing Boeing” met
bijbehorende programmaboek met advertenties
van sponsors, grootouderactie en een loterij;
- Drie verkoopdagen in Beth Shalom;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO / LJG Bridgedrive
amsterdam@wizo.nl

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

Friesland/Groningen
- Poeriemfeest;
- Jom Ha’atsmaoet met meerder organisaties
- Rosj hasjana bloemenactie
- Soep uitgedeeld bij het aansteken van de grote
Chanoekia
wizofriesland@hotmail.com

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

Rotterdam/Den Haag:
- Verkoopdagen in het Mr Visserhuis;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Wandelclub “Lopen met WIZO”;
- WIZO boekenclubs
rotterdam@wizo.nl
denhaag@wizo.nl

Zeeland
- Matze brunch
- Uitgebreide koffie/thee
- Chanoeka viering
zeeland@wizo.nl

Gelderland
- Lezing Salomon Bouman over “Israël tussen
hoop en vrees”;
- Matzelunch;
- Uitje naar Amsterdam & Amstelveen;
- Lezing Eveline Bons over “Joods leven in
Gelderland door de eeuwen heen”;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Chanoeka Inn;
- 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; OFFICIALS;
AMBASSADE VAN ISRAËL; 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 Israël.
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Sponsorvoorstellen
WIZO-kinderdagverblijven
Alfabetismeprogramma voor ouders en kinderen
Voorlezen voor het slapen gaan versterkt de band
tussen ouder en kind. Een jaar lang krijgen ouders en
kinderen klassikaal leesles op basis van acht speciaal
geselecteerde boeken.
Jaarlijkse kosten per kinderdagverblijf: €3500

Muziekles
Via muziekles komen kinderen in aanraking met
een breed scala aan melodieën, verschillendem
instrumenten en bekende Israëlische liedjes.
Jaarlijkse kosten per kinderdagverblijf: €2500

WIZ KIDS
Een uniek educatief programma dat dankzij
de samenwerking van WIZO en Compedia Ltd.
tot stand is gekomen. Peuters en kleuters uit
achterstandgezinnen zitten samen met hun ouders
achter de computer, waar zij met een speciaal
ontwikkeld programma samen hun leerachterstand
inhalen. Voor jongeren in jeugddorpen en WIZO
Centers heeft WIZ KIDS programma’s ontwikkeld die

hen leert omgaan met computers, creatief te denken
en ze voorbereidt op het beroepsleven.
Jaarlijkse kosten per kinderdagverblijf: €10.000

WIZO-scholen en jeugddorpen
Psycho-didactisch testen
Deze zijn ontwikkeld om jongeren goed individueel te
kunnen begeleiden en effectief onderwijs te kunnen
bieden.
Kosten per test: €700

Holocaustreis naar Polen
Middelbare scholieren kunnen deelnemen aan een
educatieve reis naar Polen om overblijfselen van
concentratiekampen te bezoeken en te leren over het
Joodse leven in Europa voor en tijdens de Holocaust.
De helft wordt gesubsidieerd door het ministerie van
Onderwijs, de andere helft door WIZO.
Kosten per jongere: €600

Therapie voor tienermeisjes
Bedoeld voor meisjes die een groot risico lopen om
voortijdig school te verlaten en in een neerwaartse

Jaarverslag 2017 16

spiraal terecht te komen. Zij krijgen een kans om
hun leven te veranderen door middel van creatieve
groeps- en individuele therapieën.
Jaarlijkse kosten per groep (15-20 meisjes): €4.700

Bar/Bat Mitswa-programma’s
Israëlische jongeren die door hun thuissituatie niet
in de gelegenheid zijn om een Bar/Bat Mitswa te
vieren worden hiervoor opgeleid en krijgen een
gemeenschappelijk feest aangeboden zodat ze
samen met familie en vrienden hun mijlpaal kunnen
vieren. Een cadeau en een uitje naar Jeruzalem hoort
daar ook bij.
Kosten per jongere: €700

Moeder-kind therapeutisch tuinieren
Deze therapie is bedoeld voor vrouwen en hun
kinderen in opvangcentra en helpt de communicatie
tussen moeder en kind te verbeteren en om het
vertrouwen in elkaar te herstellen.
Jaarlijkse kosten per groep (6-8 vrouwen): €6.000

Doe-het-zelf-kit
Vrouwen en hun kinderen die opvangcentra
verlaten beginnen aan hun nieuwe leven en hebben
huishoudelijke basisbenodigdheden nodig, zoals
dekens, lakens, handdoeken, keukenapparatuur,
voedingsmiddelen. enz.
Kosten per gezin: €1000

Naschoolse huiswerkbegeleiding

Ouderen

Bedoeld voor Ethiopische basis- en middelbare
scholieren. Zij volgen naschoolse studie- en
recreatieprogramma’s en krijgen bijles in het
jeugdcentrum Pardes Katz, gelegen in een
achterstandswijk aan de rand van Tel Aviv.
Jaarlijkse kosten per groep (12-15 jongeren): €4000

In het WIZO Bejaardenhuis in Tel Aviv wonen veel
oud-werknemers en vrijwilligers van WIZO. Naast de
reguliere afdeling is er een geriatrische afdeling voor
de 36 bejaarden die extra zorg nodig hebben. De
bibliotheek en recreatieruimte moet nodig worden
gerenoveerd.
Kosten voor de vervanging van meubels,
airconditioners, de vloerbedekking en het restaureren
van de wandbekleding: €17.500

Vrouwen
Pre- en postnatale lessen voor Ethiopische vrouwen
Deze vrouwen kunnen na deze lessen met kennis
en vertrouwen aan hun moederschap beginnen.
De vrouwen leren hoe ze goed voor hun baby’s en
zichzelf kunnen zorgen.
Kosten per cursus (15-20 vrouwen): €3500

Beroepsopleiding
Vrouwen in blijf-van-m’n-lijf-opvanghuizen krijgen via
workshops een beroepsopleiding, zodat zij financieel
onafhankelijk zijn als ze het opvanghuis inruilen voor
een zelfstandig bestaan. Ze leren ook hoe ze moeten
solliciteren of een eigen bedrijf op kunnen starten.
Jaarlijkse kosten per groep (6-8 vrouwen): €8.500

Psychodrama– traumatherapie
Vrouwen in blijf-van-m’n-lijf-opvanghuizen krijgen
hulp bij het verwerken van ervaringen uit het verre en
nabije verleden, waarvan sommige zeer traumatisch
zijn. Gedurende de behandeling wordt een scala aan
technieken gebruikt om te werken aan eigenwaarde,
zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Jaarlijkse kosten per groep (6-8 vrouwen): €6.000

Kooktherapie
Werken met smaken en aroma’s die aansluiten
op trauma’s uit het verleden maakt emotionele
verwerking mogelijk. Het helpt vrouwen in de
opvangcentra bij hun reintegrate in de maatschappij.
Jaarlijkse kosten per groep (6-8 vrouwen): €10.000

Jaarverslag 2017 17

Samenleven
Olive Tree-programma
In het Afula Community Centre komen Joodse en
Arabische vrouwen regelmatig bijeen. Zij volgen
kunstlessen, educatieve excursies en bezoeken aan
culturele bezienswaardigheden. Deze hechte groep
heeft sociale bijeenkomsten met hun families en
neemt deel aan een eindejaarsfeest om de door hun
gemaakte kunstprojecten te exposeren.
Jaarlijkse kosten per groep: €7000

Renovatie Jessie Cohen Multifunctionele
Kinderdagverblijf
Gelegen in de stad Holon, net ten zuiden van Tel Aviv,
waar een groot aantal Ethiopische families wonen.
De 47 kinderen die naar de kinderopvang komen
veelal uit een slechte leefomgeving omdat familie niet
goed voor ze kan zorgen. 70% van de kinderen in dit
centrum wordt door de welvaartsinstanties verwezen
naar dit kinderdagverblijf.
Het kinderdagverblijf is nodig aan renovatie toe:
Buitenhekwerk: €11.000
Tegelvloeren hal en lokalen: €36.000
Schilderwerk binnen: €11.000
Buitenmuren:€ 43.000
Keuken: €4.500
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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

meer info via www.wizo.nl
NL61ABNA 0544 7012 16 - NL29INGB 0000 5356 17
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WIZO Nederland
Balans 2017

Wat heeft WIZO Nederland in 2017 financieel gedaan?
Dit jaar hebben wij € 77.000 naar Israël overgemaakt.
De jaarlijkse toezegging waar WIZO Nederland zich aan
gecommitteerd heeft ten behoeve van de projecten van Wereld
WIZO was voor 2017 € 75.000.
In 2017 hebben wij naast bijdragen van onze trouwe leden en
donateurs, erfenissen/legaten mogen ontvangen van
mevr. J. van Barneveld-Ludnowski, mevr. A.E. Vrijenhoek,
mevr. J. Horneman-Blok en dhr. H.A. Rosenboom.
Ter toelichting op de cijfers van het jaar 2017 is het goed om te
kijken naar de verschillen met 2016 en een blik op de toekomst
te werpen.
Over 2017 was er een negatief resultaat van € 26.731,-.
Een verbetering ten opzichte van 2016 ad € 7.516,De belangrijkste financiële verschillen van WIZO Nederland in
vergelijking tot het voorgaande jaar zijn als volgt:
minder giften en schenkingen
minder nalatenschappen
minder opbrengsten acties
hogere opbrengst beleggingen
lagere kosten van beheer en administratie
lagere afdracht World WIZO

€
€
€
€
€
€

De bedrijfskosten van huisvesting, personeel, algemene- en
verkoopkosten zijn met € 2.165 tot € 39.492 gestegen. Deze
stijging betreft voornamelijk huisvestingskosten.
In de GiftShop is de omzet in 2017 gestegen met € 12.369,
van € 76.834 in 2016 naar € 89.203 in 2017. Aangezien er
een aantal oude openstaande posten van 2015 en 2016 bij de
GiftShop zijn afgeboekt, resulteert dat in een negatief resultaat
in de rapportage. Deze posten waren niet meer inbaar of
verrekenbaar. Per saldo is de GiftShop bijna kostendekkend.
Inmiddels hebben wij twee behoorlijke erfenissen mogen
ontvangen, die in 2018 tot uitkering zullen komen. Ook
ontvingen wij al een aantal mooie donaties. Het jaar 2018
verwachten wij daardoor positiever af te sluiten dan 2017.

17.745
66.531
6.414
21.256
1.904
77.000

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 2017

31 December 2017

31 December 2016

106

345

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
kantoorinventaris
Financiele vaste activa
WIZO Giftshop
Lening WIZO GiftShop

0

7.410

89.000

89.000
89.000

96.410

329.405

339.012

Beleggingen
Effecten portefeuille
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Dividendbelasting

4.406

2.094

Vooruitbetaalde kosten

2.746

2.855

291

1.160

16.021

16.021

BTW huidig boekjaar

1.715

973

Rek.courant WIZO GiftShop

629

0

2.994

3.382

Diverse nog te ontvangen
BTW vorige boekjaren

Rek.courant WIZO Cultuur

28.802

26.485

0

1.545

Voorraden
Voorraden
Liquide middelen
Banken
Kasgelden

TOTAAL ACTIVA

114.468

204.617

1.914

3.604
116.382

208.221

563.695

672.018
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31 december 2017

31 december 2016

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserves en Fondsen
Continuiteitsreserve

176.107

176.107

Bestemmingsreserve

317.484

351.763

1.765

1.765

-26.763

-34.279

Bestemmingsfondsen
Resultaat

468.593

495.356

VOORZIENINGEN
Voorziening WIZO GiftShop

895

VLOTTENDE PASSIVA
Kortlopende schulden
Rek.courant WIZO GiftShop
Crediteuren

0

4.102

1.226

3.005

Overige schulden en overlopende passiva
Belastingen en sociale lasten
Pensioenfonds
Netto salaris
Vakantiegeld verplichting
Diversen te betalen
Diversen vooruit ontvangen
Accountantskosten
Bankkosten
WIZO World Israël

TOTAAL PASSIVA
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1.376

1.181

6.383

4.004

106

1.127

2.136

1.982

244

137

406

120

5.000

5.626

330

378

77.000

155.000
92.981

169.555

563.695

672.018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017

2016

27.000

27.000

Giften en schenkingen (incl. certificaten)

42.712

60.457

Nalatenschappen/legaten

15.990

82.521

Opbrengsten acties

57.720

64.134

Sparen en beleggen

58.779

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies

Resultaat uit verkoop activiteiten

37.523
202.201

271.635

Kosten acties

34.828

40.514

Resultaat uit activiteiten

167.373

231.121

43

0

-8.305

379

159.111

231.500

Overige baten
Resultaat uit gelieerde instellingen
Resultaat uit WIZO Giftshop
TOTAAL BATEN
LASTEN
Beheer en administratie
Personeelskosten

58.260

54.897

271

25

Huisvestingskosten

18.976

18.039

Administratie en beheer

15.942

17.937

4.594

4.480

10.592

15.161

239

239

Bestuurskosten

Financieringskosten
Verkoopkosten
Afschrijvingen
TOTAAL LASTEN

108.874

110.778

RESULTAAT (voor afdracht)

50.237

120.722

Afdracht aan WIZO World

77.000

155.000

RESULTAAT (na afdracht)

-26.763

-34.278
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