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Al in januari 2004, toen 
hij nog een kleine jongen
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Gelukkig hebben we een flinke aanmel-
ding van vrijwilligers die drie maanden 
of langer willen blijven. Daarnaast 
hebben wij nu ook mogelijkheden om 
gasten voor een paar nachtjes onderko-
men te bieden om zodoende de betrok-
kenheid groter te maken. 

Veel zaken vragen de aandacht van het 
bestuur. Het bestuur is versterkt door 
toetreding van bestuurslid Aad van Kamp 
voor personeelszaken. Daarnaast maken 

we ook gebruik van de diensten van 
professionele adviseurs.
 
Onze bede is met die van Mozes in Psalm 
90: ‘bevestig Gij het werk onzer handen 

over ons, ja, het 
werk onzer handen, 
bevestig dat.’

Kees Bel, 
voorzitter 
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Bij het nadenken over de naam ‘Jemima’ kom je, behalve 
dat het de naam van de oudste dochter van Job was, 
ook op de betekenis: duif. Een symbool voor liefde 
en tederheid. Dat is juist wat we mogen opmerken in 
Jemima. Toen ik er enkele weken geleden was, viel me 
dat weer op. Het lokale personeel, de vrijwilligers en 
de stagiaires, allen hebben dezelfde grondhouding ten 
opzichte van de bewoners. Daarin zie je aandacht voor 
elkaar en ook verricht men de zorg met veel toewijding. 
Het is een genoegen om dat waar te nemen en we zijn 
dankbaar dat dit werk mag worden gedaan!

Van de voorzitter 

Pa
gi

na
 1

In augustus 1982 startte het werk, 
dat later de naam Jemima kreeg. De 
eerste kinderen werden in ons huis 
opgenomen, toen nog in House of 
Hope. Sommigen van hen hadden 
al een moeilijk verleden achter 
zich. Soms kwamen ze ernstig 
verwaarloosd bij ons, ondervoed en 
vaak verstoten uit de familiekring. 

Waarom de 
naam Jemima?

Vervolg op pagina 2 »

Blijf het werk van Jemima steunen!



Bij een terugblik van de penningmeester op het jaar 2014 dringen zich de 
woorden ‘opluchting’, ‘tevredenheid’, maar vooral ‘dankbaarheid’ op.

Na een financieel uiterst moeilijke periode konden wij het jaar 2013 al posi-
tief afsluiten. De cijfers vindt u op onze website. En in het jaar 2014 is die 
positieve trend doorgezet. Hartelijk dank voor uw financiële steun. Het was 

eerst overleven, maar Jemima in Beit Jala ademt nu 
nieuw leven, je merkt het overal aan. Voor 2015 zijn 
er allerlei mooie plannen die de leefwereld van onze 
gehandicapte bewoners beogen te verbeteren. Wij reke-
nen weer graag op uw hulp.

Cor van Hengel, penningmeester
corvanhengel@jemima.nl

Augustus 1987. We waren druk bezig 
ons te installeren in ons nieuwe 
gebouw in Beit Jala. Het Jemima 
gezin groeide gestaag in die tijd 
waarin ook Baha zich aankondigde! 
We gingen hem ophalen en hij werd 
verwelkomd in zijn nieuwe thuis. 
Een heerlijk en levendig ventje van 
15 maanden. In zijn dossier stond 
dat hij waarschijnlijk nooit zou kunnen 
lopen. Wij geloofden dat niet en we zorgden voor hem, hielden van hem 
en behandelden hem als een normale jongen. Zijn handje vasthoudend 
liepen we met hem heen en weer, en heen en weer, in onze grote 
huiskamer. Op een dag, ik was net even met iets anders bezig, daar kwam 
Baha, in zijn eentje dwars door de hele kamer, recht op mij af! Wat waren 
we allemaal blij!

Baha groeide op en ontwikkelde zich als een normaal kind, sterk en gezond, 
zonder fysieke problemen. Hij ging niet naar de gewone basisschool maar 
werd thuis onderwezen. Baha leerde moeilijk, maar hij was wel altijd zeer 
gemotiveerd. Toen hij wat ouder werd bleek hij graag met olijfhout te willen 
werken en zodra hij dan ook oud genoeg was, stuurden we hem naar de 
technische school in Bethlehem. Hier behaalde hij zijn diploma in houtbe-
werking. Hij kon daarna kiezen: meubels maken of souvenirs van olijfhout. 
Hij koos voor de souvenirs en na een inwerkperiode werd hij in de werk-
plaats van Peter ’t Lam te werk gesteld. Daar wordt hij nu zeer gewaardeerd 
om zijn ijver, inzet en vaardigheid. Hij is nu 28 jaar en zou heel graag zijn 
eigen werkplaats hebben. Met zijn sterke wil, samen met een beetje hulp en 
de juiste begeleiding, hopen we dat dat hem zal lukken en dat hij op een dag 
zijn eigen zaak zal kunnen beginnen! 

Zuster Emmanuela
Lees ook het verhaal van Baha in Mijn droom …
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Van de penningmeester

Baha

Van enkelen van hen wisten we, dat 
als hun lijden nog langer zou hebben 
geduurd, ze dat niet meer hadden 
overleefd. 
Hierdoor werden onze gedachten 
bepaald bij de geschiedenis van Job 
in de Bijbel. Ook hij verkeerde in een 
toestand van uitzichtloos lijden. Maar 
dan staat er: En de HEERE bracht 
een keer in het lot van Job. En die 
ommekeer werd bevestigd door de tien 
kinderen die Job daarna kreeg. Zeven 
jongens en drie meisjes. Alleen de 
meisjes worden met name genoemd. De 
eerste van hen kreeg de naam Jemima. 
Zo staat Jemima voor het eerste teken 
van het herstel van haar vader Job.
Wij kozen die naam voor ons huis in 
de hoop, dat zij ook een teken zou 
worden voor een ommekeer in het 
lot van kinderen, die al veel ellende 
hadden meegemaakt. Nieuw leven na 
veel verdriet.
De betekenis van Jemima heeft te 
maken met warmte, tederheid. Dat is 
ook de sfeer, waarin we hopen dat onze 
kinderen mogen leven.
En wat is je verwachting als je leest: 

In het ganse 
land vond men 
geen vrouwen 
zo schoon als de 
dochters van Job.

Ed Vollbehr

Vervolg van pagina 1 »

... en dat heb ik opnieuw ervaren in 
de drie weken dat ik vrijwilligerswerk 
gedaan heb bij Jemima.
Ik heb genoten van de vele mensen die 
ik ontmoet heb en waar ik contact mee 
heb gehad, met of zonder woorden.
In deze drie weken heb ik vooral 
meegedraaid in de HBI, een bijzonder 
project waarbij ouders ondersteund 
worden in de zorg voor hun gehandi-
capte kind dat (nog) thuis woont. Ik 
ben er van overtuigd dat de betrok-
kenheid en begeleiding vanuit Jemima, 
ertoe bijdraagt dat zij zich gezien, 
gesteund en geholpen weten.

Ditta Westerbeke

Ogen hebben 
overal een taal 

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Nu is hij zestien en zijn opleidingstijd zit er zo’n beetje op. Hij zal 
zijn plaats in de maatschappij moeten gaan vinden. Daarvoor kijken 
zijn leraren vooral naar wat er bij hem past, wat hij zelf wil gaan 
doen in de toekomst en naar wat hij kan, wat zijn vaardigheden 
zijn. Ze helpen hem met het vinden van een geschikte plaats in de 
samenleving. 
In dat kader is er nu in de klas een heel klein winkeltje geopend 
waar je wat te eten kunt kopen en dat wordt door Moath beheerd. 
Zo wordt hij steeds zelfstandiger en leert belangrijke vaardigheden 
zoals het beheren van geld en het omgaan met verschillende mensen.

Rose al Sous, maatschappelijk werkster
Moath voor zijn winkeltje op Jemima. Zijn vader 
gaat binnenkort een winkeltje voor hem openen. 
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Baha

Moath... wat hij kan en doet

Ik ben Ahmed. Mijn naam betekent: “God 
voortdurend dankend”. In oktober 2003 ben 
ik op Jemima komen wonen. Ik ben nu 13 
jaar oud en heb inmiddels leren lopen. Ik 
vind het leuk om met een bal te spelen en ik 
ben hier heel erg goed in. 

Mijn ouders kunnen niet voor mij zorgen daar-
door zal ik nog heel lang afhankelijk blijven 
van Jemima. Jemima is voor mij mijn nieuwe 
familie geworden. Ik heb geleerd te overle-
ven en ik heb een gelukkig en tevreden leven 
gekregen, dankzij mijn nieuwe familie. Ik krijg 
een liefdevolle verzorging. Mijn Jemima familie 
heeft veel geduld met mij, en hierdoor kan ik 
mij ontwikkelen. 

Wilt u Jemima steunen met uw gift, zodat ik 
nog heel lang op Jemima kan blijven wonen?

Ik ben …

Al in januari 2004, toen hij nog een kleine jongen 
was, kwam Moath naar de dagopvang van Jemima. 
Hij is in Jemima opgegroeid en hij heeft er heel veel 
geleerd en meegemaakt. Hij is een vrolijke jongen, 
heel sociaal en met een lief karakter. Hij is in staat 
dingen te leren en zich vaardigheden eigen te maken. 
Hij legt gemakkelijk contact, weet goed duidelijk te 
maken wat hij bedoelt en maakt vrienden. Daarbij 
is hij behulpzaam, hij doet graag wat er van hem 
wordt gevraagd en helpt klasgenoten en leraren, 
bijvoorbeeld met het schoonmaken van het lokaal. 
Zijn speciale talenten liggen op het gebied van de 
schone kunsten, hij treedt graag op in voorstellingen 
en doet immitaties.

Kijk op www.jemima.nl
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“Ik heb een droom ….”, zo begon het gesprek met Baha. 
“Ik ben geboren in een ziekenhuis in Jeruzalem en daarna 
heb ik ongeveer een half jaar in een crèche gewoond in 
Bethlehem. Ik ben in augustus 1987 door oom Ed (Ed 
Vollbehr, voormalig directeur Jemima, red.) en zuster 
Emmanuela opgehaald uit de crèche en mocht toen vanaf 
dat moment op Jemima wonen. 

Jemima werd toen mijn familie. Toen ik oud genoeg was ben ik 
naar de Jemima school gegaan. Tante Heleen (Heleen Vollbehr-
van Egmond, red.) was mijn lerares. Ik heb leren lezen, schrij-
ven en rekenen. Later heb ik ook Arabisch en Engels geleerd 
in House of Joy in Beit Sahour. Hierna ben ik een vak gaan 
leren. Ik heb op een vakschool in Bethlehem houtbewerken 
geleerd. Hier heb ik het bewerken van olijfhout geleerd. Ik ben 
begonnen met het bewerken van olijfhout op de werkplaats van 
Jemima, daarna ben ik gaan werken in Olive Wood Sheltered 
Workshop. Dit is een werkplaats die door Peter ’t Lam is opge-
zet. Ik werk hier vijf dagen per week en maak allerlei dingen 
van olijfhout zoals sleutelhangers, kerststalletjes en brievenope-
ners”. (Wilt u hier mee over weten kijk dan op de website, red.).

Baha vervolgt zijn verhaal: “Na mij werk help ik bij het onder-
houden van de tuin van Jemima. Drie middagen per week ben 
ik hier druk mee. Ik werk in de tuin, omdat ik dit belangrijk 
vind. De tuin moet netjes zijn. Verder ga ik elke zaterdag eten 
met Mohammed, Samech, Isa, Rafat en Salem. Dit zijn de bewo-

ners van Boaz. Dit doe ik om de 
familieband te versterken.
Ik heb ook een DROOM. In de toekomst wil ik met enkele 
andere bewoners van Jemima een werkplaats hebben voor 
houtbewerken. Zelf heb ik de beschikking gekregen over een 
kleine ruimte waar ik mijn werkplaatsje al ben begonnen. Ik 
maak eigen ontwerpen voor het bewerken van het olijfhout. 
Zo maak ik hartjes, sleutelhangers met naam, versiering voor 
een kerstboom en standaards voor waxinelichtjes en oorbellen. 
Maar ik maak ook Hebreeuwse letters, zoals de : “chai” (beteke-
nis leven, red.)”.

“Ik ben blij dat ik op Jemima mag wonen, dit is mijn familie, en 
dat mijn toekomst ook op Jemima mag zijn. Ik wil graag in mijn 
eigen onderhoud gaan voorzien, maar Jemima zal altijd mijn 
familie blijven. Aan de lezers van de Nieuwsbrief wil ik vragen 
Jemima met gebed en financiën te steunen. Als u naar Jemima 
komt bent u van harte welkom, ook in mijn werkplaatsje.

Mijn droom

Ghada was een van de 
eerste bewoners. Toen 
zij bij de Jemima familie 
kwam wonen was zij 
6,5 jaar oud. Zij heeft 
in totaal 22,5 jaar deel 
uitgemaakt van de 
Jemima familie. 
In 2011 is Ghada zelf-
standig gaan wonen, 
maar bleef op Jemima 

werken. Op 1 oktober 2011 is zij getrouwd met Fedi. Zij wonen in 
Beit Jala. Afgelopen december zijn Ghada en Fedi verblijd met de 
geboorte van een zoon. Zijn naam is Chris. Chris is geboren op 22 
december ’s morgens om 06.30 uur. Daar Chris vlak voor kerst is 
geboren hebben Ghada en Fedi hun zoon Chris (van Christmas) 
genoemd. Inmiddels werkt Ghada niet meer op Jemima, maar zij 
voelt zich nog steeds betrokken bij de Jemima familie.
Ghada zegt: “Dit is het mooiste kerstcadeau dat ik ooit heb gekre-
gen”. Ghada en Fedi kunnen hun geluk niet op.

Nieuw leven

Het is heerlijk je leven te mogen delen met dege-
nen waar je van houdt en waar je voor zorgt. 
Samen met hen te zijn, spelend, wandelend, 
zingend of biddend, dat is leven voor mij! Het 
maakt me trots en gelukkig dat ik met hen mag 
werken. Ik help en steun hen vanuit het diepst 
van mijn hart, zij betekenen alles voor mij!

Nuha Ghareeb / Ruchama

Van links naar rechts:
Rana, Rashla, Nuha, Kholud, Maram

Zalig de armen van geest, 
want voor hen is het 
koninkrijk der hemelen

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Jemima wordt bij u van harte aanbevolen door...
Hoe lang kent u Jemima?
Vanaf het allereerste begin. Heleen Vollbehr 
was de zus die na mij kwam in het gezin Van 
Egmond.

Wilt u wat Jemima doet in één zin samen-
vatten?
Jemima verheerlijkt de Naam van onze God 
door om te zien naar ‘verloren mensen’ zoals 
Jezus ons dit heeft voorgeleefd. Zij ontvangen 
liefdevolle aandacht, zorg en nabijheid; licht in 
hun duisternis.

Waarom is het werk dat Jemima doet 
belangrijk?
Het werk is een getuigenis van de barmhartig-
heid van onze God. Maar ook de verandering in 

het leven van de in Jemima verzorgde mensen 
getuigt van de zin van dit werk. De kinderen 
bloeien op door de liefde en de aandacht die zij 
ervaren, ze winnen aan zelfvertrouwen doordat 
ze vaardigheden leren, hun eenzaamheid veran-
dert in dikwijls vredig en blij samenzijn.

Wat wilt u zeggen tegen mensen die u 
kennen en die dit lezen over steun aan 
Jemima?
Bid veel voor Jemima. Juist omdat je elke euro 
maar één keer kunt uitgeven, is je steun zo 
waardevol! En biddend besef je het best het 
belang van je giften aan Jemima.

Frans van Egmond
Frans van Egmond was vanaf 
het begin betrokken bij het 
werk van Jemima. Vele jaren is 
Frans bestuurslid geweest en 
heeft hij het secretariaat onder 
zijn hoede gehad.
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“Op zaterdag bezoek ik kinderen thuis. Het 
Home Based Intervention project, de thuis-
ondersteuning”. Ouders van kinderen met 
een ernstige meervoudige handicap krijgen 
thuis steun en begeleiding bij de zorg voor 
hun kind. In totaal bezoek ik 8 families. Alle 
families zijn moslim”. 

“Wij houden de kinderen in leven. Het is 
juist daarom zo belangrijk om Jemima te 
ondersteunen. Als wij stoppen met hulp 
te bieden, dan zullen zeker een aantal 
kinderen sterven. Ouders hebben geen 
geld en geen kennis om hun kinderen te 
begeleiden. De regering geeft maandelijks 

zeven- tot negenhonderd Shekel per maand 
(ongeveer € 150,- , red.) aan de ouders van 
de kinderen die thuis wonen. Zij kunnen 
voor dit bedrag hun kinderen niet de volle-
dige verzorging geven die zij nodig hebben. 
Minimaal 7% van de bevolking heeft hulp 
nodig, omdat zij (meervoudig) gehandicapt 
zijn. Een klein deel van deze groep krijgt 
slechts hulp, zoals op Jemima. Ik werk veel 
samen met Lifegate. Een organisatie in Beit 
Jala die mij voorziet van hulpmiddelen om 
de kinderen verder te helpen”.

Nicola eindigt met: “Het meest speciale in 
Jemima is het familiegevoel”. 

Nicola kent Jemima sinds april 2009. “Ik studeerde 

fysiotherapie aan de Universiteit in Bethlehem. Ik moest 

gaan stagelopen en toen heb ik voor Jemima gekozen. Ik 

vond mijzelf opgenomen in een familie toen ik kwam 

stagelopen op Jemima. Zelf heb ik een christelijke 

achtergrond en dit voelde ik ook op Jemima”. Zo begint 

Nicola het gesprek. Hij vervolgt zijn verhaal met: “Toen 

ik mijn studie had afgerond kon ik een baan krijgen op 

Jemima. Inmiddels werk ik hier vijf dagen per week, en ik 

behandel 8 à 9 cliënten per dag”.

In gesprek met …

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60 Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Wat een kans! Wij, Loïs Bruggema (22) en Floor Koetsier (25) besloten voor onze studie 
muziektherapie voor 4 maanden af te reizen naar Beit Jala. Het was onrustig in het 
land in die tijd, maar wij trokken onze stoute schoenen aan en gingen vol goede moed 
op reis. Nog nooit eerder waren er muziektherapeuten aan het werk geweest in Jemima 
dus wij mochten als pioniers gaan ontdekken op welke manier wij muziek in konden 
zetten voor en met de kinderen van Jemima. 

We spraken beiden geen Arabisch en kenden de kinderen nog niet goed, maar waar 
woorden te kort schieten spreekt de muziek: door middel van de muziek kregen we 
al gauw contact met ze. Vooral op de donderdagochtend bracht muziek leven in de 
brouwerij: op deze ochtend komen alle kinderen bij elkaar in de grote zaal om samen 
christelijke liedjes te zingen en een Bijbelverhaal te horen. Met gebruik van piano, 
accordeon en allerlei kleine instrumentjes was dit elke keer een feestje waarbij er 
zichtbaar genoten werd. We hebben gekeken in de klassen en op de woongroepen hoe 
muziek kan worden ingezet en we hebben muziek gemaakt met en voor de kinderen, met 
sommige ook individueel. De woongroep Lemuël heeft ons geraakt en laten nadenken 
over wat leven is. 

De kinderen die overdag op deze groep zijn hebben zo’n laag niveau dat je weinig 
respons van ze krijgt en het moet zoeken in de kleine dingen. Het wonen in Jemima 
was erg fijn: met een warme groep Nederlandse vrijwilligers hebben we een goede, 
levendige tijd gehad. Ook nu zit Jemima nog steeds in ons hoofd. Voor ons afstuderen 
hopen we namelijk een CD te maken die binnen Jemima gebruikt kan worden voor 
muziek(therapeutische) activiteiten.

De kracht van muziek… 

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Recept voor 4 personen

Ingrediënten:
250 g kip (gekookt en gebraden) • 
2 uien (fijngehakt) • ½ theelepel zwarte 
peper • ¼ theelepel Venkelzaad Poeder 
• Een snufje Gemengde Kruiden • 
3 kopjes witte rijst of zilvervliesrijst • 
1 grote aardappel • 1 grote aubergine • 
1 middelgrote bloemkool (4 personen) 
• Zout (naar smaak) • Olie (om te 
frituren) • Citroen(sap)

Bereiding:
• Kip met citroen en zout inwrijven en 

laten intrekken 
 (15 minuten)
• De rijst wassen
• De rijst laten weken in heet water 

(eventueel zout toevoegen)
• Snijd de bloemkool en aubergine 

in middelgrote stukken, was de 
bloemkool en laat het uitlekken

• Bloemkool bakken in olie
• De kip wassen en laten uitlekken en 

snijden
• De ui fijnsnijden en deze samen 

met de gesneden kip op een zacht 
vuurtje in olie bakken (15 minuten) 
en vervolgens afblussen met water; 
dit zachtjes laten doorkoken (15 
minuten); zout en kruiden naar smaak 
toevoegen

• Zodra de kip gaar is deze laten 
uitlekken

• Het afgegoten water kan gebruikt 
worden om een saus te maken

• Neem nu een schone pan en bedek 
de bodem met rijst, vervolgens 
de gekookte kip en de stukjes 
bloemkool en de aubergine erop 
leggen en vervolgens met de overige 

rijst de bloemkool, aubergine en 
kip bedekken. Voeg de kruiden 
toe (zwarte peper, venkelzaad, 
gemengde kruiden). 

• Het afgegoten water (van de 
uitgelekte kip) toevoegen, het vocht 
mag niet boven de rijst uitstijgen.

• Verwarm dit alles gedurende 15 
minuten op een hoog vuur, daarna 
nog in de afgedekte pan 15 minuten 
op zacht verwarmen.

Variatie: 
• De rijst en kip apart braden
• Rijst, kip en bloemkool kunnen 

apart worden geserveerd.

Serveren met:
Yoghurt en tomaat/komkommer salade. 
De salade aanmaken met olie, azijn, 
peterselie en zout. Smakelijk eten.

Uit het 
receptenboek 
van Haya

Makloubeh
(een heerlijk rijstgerecht uit het Midden Oosten)
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Bijna een miljoen mensen hebben 
op 13 januari naar de uitzending 
van Vinger aan de Pols gekeken met 
David in de hoofdrol. De volgende 
dag in de herhaling keken nog 
eens 68.000 mensen. David heeft 
vele positieve reacties ontvangen. 
De volgende dag heeft David zijn 
arts in het Hadassah Ziekenhuis in 
Jeruzalem bezocht. Op bijgaande foto 

ziet u David samen met zijn Joodse 
arts dr. Zangen. 
In 2011 heeft David zijn 
levensverhaal in de Jemima 
Nieuwsbrief gedaan. David stelt zich 
hier de vraag: “Als ik nooit in Jemima 
was gekomen, waar zou ik nu dan 
zijn geweest??”
Ga hiervoor naar: jemima.nl 
nieuwsbrief juli 2011.

Vinger aan de Pols

Steun het werk van Jemima! 



VERJAARDAGEN
Maart 
 23  Maram Leiel 

April 
16  Sameh Diariha 
28  Salem T’emat 

Mei
1   Baha samara 
11 Doha Abed El Latef 

Colofon

Nieuwsbrief ontvangen?

Hebt u de Jemima Nieuwsbrief gekre-
gen of ergens meegenomen, maar 
wilt u hem voortaan zelf ontvangen? 
Dit kan per e-mail of per post. U kunt 
zich via de Jemima website aanmel-
den of per post. Zie voor het post-
adres de Colofon.

Jemima is een christelijke Instelling in 
Bethlehem/Beit Jala in Israël (Westoever, 
Palestijnse Autoriteit) voor Arabische 
kinderen en jongeren met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking.

Contact Stichting Jemima
Groenendijk 335, 2911 BB
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 - 320 705
Bank: NL53 RABO 0367 5075 60
Email: info@jemima.nl
Internet: jemima.nl
 
Postadres Jemima in Beit Jala
House Jemima, P.O. Box 1568,
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@beitjemima.org
Internet: www.jemima.nl

Bezoekadres Jemima in Beit Jala
House Jemima, Al-Siderstreet 117,
Beit Jala

Giften
Zij die ons werk willen steunen, 
kunnen hun bijdrage storten op

bankrekeningnummer NL53 RABO 0367 5075 60 
ten name van Stichting Jemima, 
Nieuwerkerk aan den IJssel

Legaat
Indien u het werk van de Stichting Jemima
testamentair wilt gedenken, gebruikt u dan
de volgende formulering: “Ik verklaar te
legateren aan de Stichting Jemima te 
Nieuwerkerk aan den IJssel
de som van €…… vrij van rechten.”

Publiciteit
Aanvragen voor presentaties, folders en/of
nieuwsbrieven s.v.p. bij het contactadres.

Inlichtingen op de website of:
Vrijwilligerswerk info@jemima.nl
Financiële adoptie adoptie@jemima.nl 

Vormgeving
www.studiospankracht.nl

Verhuizing
Wilt u bij verhuizing ons hiervan in kennis 
stellen? 
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Het Postadres van Jemima in 
Beit Jala is gewijzigd: 
House Jemima
P.O.Box 1568
9101402 Jerusalem Israël

Wilt u bij wijziging van uw adres 
dit ook aan ons doorgeven? Dit 
voorkomt dat Nieuwsbrieven 
worden geretourneerd. Zie voor 
adresgegevens bij Colofon: 
Contact Stichting Jemima.

Wilt u één van onze kinderen finan-
cieel ondersteunen? Vraag dan meer 
informatie op via info@jemima.nl of 
kijk op onze website: www. jemima.nl.

DrieTour Reizen is een reisorganisatie 
met een christelijke identiteit. Al meer 
dan 30 jaar hebben zij ervaring in het 
organiseren van groepsreizen naar 
met name Israël en de overige landen 
in het Midden-Oosten.

Ook bij hun reizigers heeft Israël een 
speciale plek. DrieTour Reizen is maat-
schappelijk betrokken en ondersteunt 
vanuit haar filosofie een aantal goede 
doelen. Jemima wordt door hun reizigers 
als goed doel zeer gewaardeerd en geniet 
dan ook de voorkeur tijdens de collectes. 
Voor het jaar 2015 heeft Drie Tour Reizen 
dan ook besloten zich te richten op 
slechts één goed doel: Jemima.

Reist u met de bus vanaf 
Jeruzalem (Arabisch busstation 
bij de Damascuspoort) naar 
Jemima, dan neemt u voortaan 
bus 231. 

Ondanks deze wijziging ziet U 
ook bus 21 nog rijden. Vraag dus 
altijd of het de bus naar Beit Jala 
is. U stapt in het centrum van 
Beit Jala uit, nabij het centrum, 
en u loopt in 5 minuten naar 
Jemima. De reistijd is ongeveer 
30 minuten. Bus 21 is dus gewij-
zigd in 231.

Let op 
wijzigingen

Adoptie

Met de bus 
naar Jemima

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl


