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Benodigdheden voor schuilkelders in de WIZO Youth Villages
Tieners in een aantal jeugddorpen van WIZO maken gebruik van schuilkelders die ook worden
gebruikt als studentenlounges. De lounges [die toegankelijk zijn vanuit ]in de slaapzalen en zijn
modern en comfortabel ingericht met een kleine keuken, banken, stoelen, een tv, spelletjes en een
voorraad levensmiddelen. Wanneer het veiligheidsalarm afgaat, kunnen de jongeren snel en
gemakkelijk de lounge/schuilkelder in.
Voor jongeren die in oudere gebouwen van WIZO wonen, is de situatie heel anders. De slaapzalen
daar zijn nog niet uitgerust met een moderne en handige lounge/schuilkelder. Tot die oude
gebouwen gerenoveerd zijn, moeten jongeren en personeel op die campussen bij een
veiligheidsalarm gebouwen snel verlaten en naar schuilkelders elders op het terrein. Eerder deze
maand moesten jongeren en personeel daar noodgedwongen aardig wat tijd doorbrengen. En die
schuilkelders zijn niet erg comfortabel, zonder meubels, spelletjes of speelgoed. Tijdens de hevigste
raketaanvallen, ook wel midden in de nacht, moesten zij soms wel bijna twee uur in de schuilkelder
blijven, met veel stress en angst tot gevolg. Wij kunnen samen helpen de aankoop mogelijk te
maken van meubelen en andere basisbenodigdheden die de uren in de schuilkelders van WIZO iets
minder onaangenaam maken.
item

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EHBO-doos
Bordspel
Snackpakket (groot)
Set van 2 zitzakstoelen
Tapijt
Shelter decoraties (kleurrijke wandkleden, een frisse verflaag en andere decoratieve
items om een meer ontspannen omgeving te creëren)
Waterkoeler en wegwerpbekers
Chemisch toilet
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Kosten
per stuk
in euro’s
€ 25,€ 50,€ 90,€ 175,€ 190.€ 250.€ 300,€ 375,-
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Ondersteunen van getraumatiseerde jeugd bij WIZO Youth Villages
WIZO Youth Villages zijn de 24-uurs thuisbasis van meer dan 1500 jongeren, van wie de meesten uit
gezinnen komen waar zij misbruik en verwaarlozing hebben meegemaakt. Omdat iedere jongere
weer andere behoeften heeft, biedt WIZO een breed scala aan therapieën aan, alle met het als doel
om hen te helpen emotionele problemen te overwinnen en hun leven weer op te bouwen.
Therapie is een integraal onderdeel van WIZO’s bijdrage aan het welzijn van de Israëlische jeugd. In
deze tijden van crises (corona, raketaanvallen) is de behoefte aan therapie groter dan anders. Uw
bijdrage aan de ondersteuning van therapieën voor getraumatiseerde jongeren is een investering in
de toekomst van Israël.
Onderstaande prijzen zijn per jongere per jaar, maar er is minimaal twee jaar therapie nodig
voor een optimaal resultaat.
Therapieën en kosten bij WIZO Youth Villages
Soort therapie
1.

Kosten per kind voor 1 jaar
therapie

Therapieën met hulp van dieren
• Paardrijden en het verzorgen van paarden
• Therapie met kleine dieren (honden/konijnen)

€ 580
€ 530

2.

Danstherapie

€ 440

3.

Psychotherapie (groep)

€ 1.450

4.

Toneeltherapie

€ 1.740

5.

Kunsttherapie

€ 1.740

6.

Muziektherapie

€ 1.740

7.

Psychotherapie (individueel)

€ 2.845

Dank voor uw gift!
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