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Blijf het werk van Jemima steunen!



Met Jemima en haar bewoners mag het wonder boven wonder goed gaan. Ja, 

soms zijn er zorgen met betrekking tot de gezondheid van de bewoners en 

medewerkers. In ’t bijzonder denken we dan aan Diala en Jassica, medewerkers 

die beide herstellend zijn en daar langere tijd voor nodig hebben. Maar 

niemand is ernstig ziek geworden van corona, en dat mag een wonder heten.

Op 26 november 2021 hebben we afscheid genomen van Kees Bel, Cor van Hengel en Dick van Hoek. 

Een afsluiting van een tijdperk! Gelijktijdig hebben we Albert Strijker en Jobke Debats in het 

bestuur welkom mogen heten.

Mij was gevraagd een korte toespraak te houden en daarbij de bekende tekst uit Mattheus 

26:40 als thema te gebruiken. In dat hoofdstuk worden ook de zeven werken van barmhartigheid 

benoemd: hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen herbergen, naakten 

kleden, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven. Zes van deze werken mogen in 

Jemima met liefde worden gedaan, en de zevende: de gevangenen bezoeken, dat hebben we gelukkig 

(voor de bewoners) nog niet hoeven te doen.

We hopen en bidden dat Jemima binnenkort weer bezocht kan worden door vrijwilligers, bezoekers 

van de herberg en de bestuursleden. Aangezien toeristen weer naar Israël mogen reizen, zullen 

we de eerste bezoekers de komende maanden weer welkom mogen heten. Daar zijn we heel dankbaar 

voor.

 

Egbert Klop, voorzitter Jemima

Barmhartigheid

Xxx

Met Jemima en haar bewoners mag het wonder boven wonder goed gaan. Beeld: Riekelt Pasterkamp
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Werk vanuit het hart
Wat is de impact geweest 

van corona op Jemima? 

Het bestuur heeft minimaal 

aandacht kunnen besteden 

aan fondswerving en 

overleg met Jemima in Beit 

Jala kon uitsluitend online 

plaatsvinden. Is dat erg? 

Jemima heeft zowel 2020 als  2021 een 

positief financieel resultaat gehaald. Nu we 

in februari 2022 weer met twee 

bestuursleden naar de Westbank konden 

reizen, hebben we gemerkt hoezeer we het 

fysieke contact met de bewoners, de 

medewerkers en het management gemist 

hebben. Fysiek contact, ook al is dat met 

een boks en een mondkapje voor. Maar 

elkaar in de ogen kijken, voelen dat de 

onderlinge sfeer goed is en dat 

medewerkers houden van de kinderen van 

Jemima kun je alleen als je ter plaatse 

aanwezig bent in Beit Jala.

Samen koffiedrinken, medewerkers laten 

genieten van stroopwafels maar ook 

luisteren naar oprechte en goed 

onderbouwde vragen om salarisverhoging. 

Jemima wil een goede werkgever zijn door 

haar Arabische medewerkers te 

ontwikkelen in bekwaamheid en 

deskundigheid en hen –naar Arabische 

maatstaven gemeten– een marktconform 

salaris aanbieden. Geen topsalaris, want 

Jemima is een charitatieve instelling. Maar 

wel een vaste baan, mooi werk, waardering 

en zekerheid dat elke maand het salaris 

wordt betaald. 

Trots

Want als bestuur zijn we superblij met en 

best wel trots op onze medewerkers en 

vrijwilligers in Beit Jala. In de afgelopen 

twee jaren heeft niemand van de kinderen 

van Jemima last gekregen van Covid-19 

maar wel vier tot vijf van de personeels-

leden. Daar zijn offers voor gebracht door 

het personeel (sociale isolatie) die wij in 

Nederland niet kennen. In de afgelopen 

jaren heeft Jemima in Beit Jala veel 

hartverwarmende hulp van buiten de 

stichting mogen ontvangen. Praktische hulp 

in de vorm van voedsel en extra handen 

voor de zorg en ook financiële steun.  

Wat is het geheim van deze medewerkers? 

Volgens Lana, de manager van Jemima, 

houden alle medewerkers van de kinderen 

van Jemima. Het personeel van de 

dagbesteding begint hun dienst iedere 

werkdag met een gezamenlijke dagopening 

door het lezen van een Bijbelgedeelte en 

met gebed. Daarna gaat het personeel naar 

de eigen groepen om samen met hun 

cliënten hetzelfde te doen. Wat heeft dit 

voor effect? Wafa, een ervaren medewerker 

verwoordde het zo: “Dit helpt ons als 

medewerkers om het werk vanuit ons hart 

te doen.”

Therapie

Het Plantenproject stelt dertien volwassen 

bewoners in staat om overal op het terrein 

prachtige bloemen te laten groeien en 

groenten te kweken, zelfs in een kascultuur. 

Aan de rand van het terrein is een 

waterproject met stromend water 

gerealiseerd. Het Animalproject biedt de 

bewoners therapie met dieren en geeft hen 

de gelegenheid om met dieren te leren 

omgaan en voor hen te  zorgen. Het 

Doorproject met elektrisch bedienbare 

hekken verbetert de veiligheid van 

bewoners en medewerkers. 

Alle ‘teachers’ (medewerkers dagopvang) 

hebben samen met Lana gewerkt aan het 

opschrijven van verhalen van mensen met 

een handicap. Deze verhalen zijn 

gebundeld tot boekjes en bedoeld als 

informatiemateriaal om te leren wat een 

handicap is en hoe je hier goed mee om 

kunt gaan als je hier in je directe omgeving 

mee te maken krijgt.

Toekomst

Het bestuur van Jemima heeft de coronatijd 

gebruikt om na te denken over de toekomst 

van Jemima. Dat heeft een 

meerjarenbeleidsplan 2021-2025 

opgeleverd dat u kunt raadplegen via onze 

website www.jemima.nl.  In dat beleidsplan 

is een zorgvisie ontwikkeld met als 

uitgangspunt dat kinderen het beste af zijn 

in de eigen huiselijke situatie. Daarom 

krijgen nieuwe vormen van Home Based 

Intervention (Thuiszorg) veel aandacht.

We willen graag ouders (vaak de moeder) 

toerusten in het proces om hun 

gehandicapte kind te accepteren en daar 

liefdevolle zorg voor te dragen. Dat 

betekent dat de zorg in het gebouw Helena 

aanvullend en exclusief gericht wordt op 

bewoners met ernstige meervoudige 

handicaps, die zorg nodig hebben die niet 

in de eigen huiselijke omgeving 

beschikbaar is en het gebouw Eber gebruikt 

blijft worden voor dagopvang van de eigen 

bewoners en kinderen uit Bethlehem en 

omgeving.  Want ieder kind verdient de 

beste zorg vanuit het hart.

Tekst: Jan Hemink, secretaris Jemima

Beeld: Riekelt Pasterkamp

Alle medewerkers houden van de kinderen van Jemima.

Pa
gi

n
a 

3

kijk op www.jemima.nl



Jemima bestaat bijna 40 jaar. Gedurende deze hele periode zijn er vrijwilligers vanuit 

Nederland actief geweest. Corine van Meerveld uit Ermelo ging jaren geleden als vrijwilliger 

naar Jemima. Jeannette en Wiebe Oosterhaven uit Nunspeet zijn onlangs vertrokken naar 

Beit Jala. Wat zijn hun bevindingen en verwachtingen?

Gehoor geven
aan Gods opdracht

Hoe ben je Jemima op het spoor gekomen?

Corine: “Ik ben in augustus 2001 naar 

Jemima gegaan en kende de organisatie via 

de nieuwsbrief. Ik heb een gesprek gehad 

met twee bestuursleden. Ook was er bij mij 

thuis een informatieavond voor familie en 

vrienden.” 

Ging je alleen of met meer mensen?

“Voor mijn vertrek werd de onrust op de 

Westelijke Jordaanoever steeds heviger. De 

tweede Intifada begon. Vanwege de 

ontstane situatie heb ik vooraf contact 

gehad met het teamhoofd Marijke van de 

groep Kezia. Bethlehem was inmiddels 

bezet door het Israëlische leger. We hebben 

gesproken over de situatie en of ik nog 

wilde komen. Na een goed gesprek heb ik 

besloten wel gewoon te gaan. De dag 

daarna vloog ik samen met Marleen, een 

medewerker van Jemima, naar Tel Aviv.” 

Wat was je eerste indruk?

“Jemima zat in een overgangsfase. Het 

nieuwe gebouw werd in gebruik genomen 

en oom Ed nam afscheid. Nieuwe mensen 

uit Nederland, zoals Klaas en Rietje 

Hoekstra, kwamen hiervoor in de plaats als 

management.”

Hoe lang was je vrijwilliger?

“Ik heb een jaar op de meidengroep Kezia 

gewerkt samen met andere enthousiaste 

Nederlandse vrijwilligers en onze 

Arabische medewerker Amal.  Wij hadden 

de verantwoordelijkheid voor de 

dagelijkse zorg en begeleiding van zes 

lichamelijk en verstandelijk gehandicapte 

jonge vrouwen.”

Was er ook ruimte voor vrije tijd?

“Zeker. Naast periodes van hard werken 

vanwege tekorten en de aanhoudende 

bezettingen op de Westelijke Jordaanoever. 

Ik heb genoten van de momenten van vrije 

tijd om de nabije omgeving van Beit Jala te 

verkennen en Arabische buren te leren 

kennen en de kerkelijke gemeentes in 

Bethlehem en Jeruzalem te bezoeken.  En 

zeker Jeruzalem te verkennen met 

feestdagen.” 
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Heeft Jemima een ontwikkeling 

doorgemaakt? Op welke wijze?

“Het is professioneler geworden en ik krijg 

de indruk dat ook de lokale bevolking meer 

en meer werkzaam is binnen Jemima. Ik bid 

en hoop dat Jemima nog vele jaren een 

lichtpunt mag zijn in de omgeving. Dat 

bewoners en de kinderen in de omgeving 

die begeleiding krijgen vanuit Jemima het 

goed mag gaan.”

Wiebe en Jeannette, jullie hopen 

binnenkort als vrijwilligers naar Jemima 

te gaan. Hoe ben je Jemima op het spoor 

gekomen?

“Wij hebben een aantal keren de 

Reveilweek in Ambt Delden meegemaakt. 

Die week wordt door de NEM 

georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten 

zijn we meerdere keren geïnformeerd over 

het Baanbrekerswerk van deze organisatie, 

met o.a. aandacht voor het vrijwilligerswerk 

bij Jemima.”

Welk beeld hebben jullie van Jemima? 

“Via nieuwsbrieven, de uitgebrachte glossy 

over Jemima en de mondelinge verhalen 

van mensen die daar zijn geweest hebben 

wij een indruk kunnen krijgen van de 

bewoners en de bezoekers bij Jemima. We 

weten dat het mensen met een 

verstandelijke, lichamelijke en/of een 

visuele beperking zijn die afhankelijk zijn 

van hulp van anderen. Sommigen van hen 

wonen er intern, anderen worden 

opgehaald om op deze locatie dagbesteding 

te krijgen. Deze mensen worden met liefde 

en zorg begeleid door begeleiders die oog 

hebben voor deze ‘Parels in Gods Hand’. Wij 

denken dat we mensen aantreffen die wij 

mogen helpen, maar die ons misschien nog 

wel meer in hun doen en laten teruggeven.”

Wat is jullie motivatie om als vrijwilliger 

naar Jemima te gaan?

“We geven gehoor aan Gods opdracht door 

Jezus te volgen en Hem te dienen. We weten 

dat het omzien naar onze naaste dichtbij 

kan zijn, maar dat je dit ook elders in de 

wereld kunt doen. Wij willen graag hulp 

geven aan hen die zelf niet om hulp 

(kunnen) vragen.”

Hoe hebben jullie je voorbereid?

In december 2021 gaf de NEM door dat 

vrijwilligers in Israël weer groen licht 

krijgen om het land binnen te gaan. 

Vervolgens heeft Jeannette op de school 

waar ze werkt doorgegeven dat ze vanaf  

eind februari 2022 drie maanden onbetaald 

verlof wil opnemen.  Begin januari hebben 

we familie, vrienden en bekenden een 

motivatiebrief gestuurd om hen op de 

hoogte te brengen van hetgeen op ons pad 

is gekomen.”

Met welke plannen gaan jullie naar 

Jemima?

“Wij willen graag de liefde die God aan ons 

laat zien doorgeven aan hen die bij Jemima 

verblijven. We hopen er extra 

ondersteunende zorgtaken te doen door de 

lokale begeleiders bij te staan en 

individuele aandacht aan de bewoners en 

bezoekers te geven. Ons verblijf bij Jemima 

zal maximaal drie maanden zijn.”

Op welke wijze denken jullie, vanuit je 

eigen professie, een waardevolle bijdrage 

te kunnen leveren aan Jemima?

“Wij hebben beide werkervaring met 

mensen met een verstandelijke en 

lichamelijke beperking, dit geldt in de 

begeleiding ook op lager niveau. We zijn 

gewend om anderen individueel te helpen, 

waarbij we in de praktijk aandacht hebben 

voor eenvoudig taalgebruik en weten we in 

te spelen op hun mimiek. Bovendien 

hebben we in de loop der jaren geleerd om 

geduldig te zijn en weten we dat we 

flexibel zijn en dat we op een creatieve 

manier oplossingen kunnen bedenken bij 

tegenslagen.”

Hebben jullie plannen om na je verblijf 

nog actief betrokken te blijven bij 

Jemima? 

“Wij willen ook na ons verblijf bij Jemima 

graag actief betrokken blijven bij Jemima en 

staan open om datgene wat we daar gezien 

hebben te delen met anderen. We willen 

graag het werk bij Jemima onder de 

aandacht brengen bij mensen en 

organisaties die dit werk mogelijk willen 

ondersteunen.”

Tekst en beeld: Albert Strijker

Corine van Meerveld

Jeannette en Wiebe Oosterhaven
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Middelwateringbouw biedt Jemima bouwkundige ondersteuning!

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam
www.vandamvandamverkade.com

Uw vermogen verdient:
veiligheid • flexibiliteit • vast 

gegarandeerd rendement van 2,5%
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In vogelvlucht noemen we er een paar.

•  Het ‘Story telling’ project waar in 

boekvorm de maatschappelijke acceptatie 

van gehandicapten op een positieve wijze 

is gepresenteerd. Het hele team van 

teachers heeft hieraan meegewerkt. Een 

mooi staaltje van teambuilding. Het boek 

is officieel gepresenteerd en heeft in de 

media de nodige aandacht gekregen. Twee 

universiteiten hebben het initiatief 

opgepikt. Het eerste boek smaakt naar 

meer en zal dan ook met nog twee boeken 

worden voortgezet.

•  Met financiële ondersteuning van de 

Tabgha Church uit Nazareth wordt een 

Mooie initiatieven in Jemima
Buitengewoon positief verrast en verwonderd keerden Jan Hemink (secretaris) en Egbert 

Klop (voorzitter) terug van een intensief werkbezoek medio februari aan Jemima. Het 

medewerkersteam heeft zich na de verwarrende Covid-periode snel ‘herpakt’ en nam mooie 

initiatieven. 

mini-dierentuin gerealiseerd. In het 

voorjaar wordt die feestelijk geopend. De 

bewoners kunnen hun steentje bijdragen 

aan het verzorgen van de dieren. Voor 

Palestijns gebied een unicum.

•  Door Jemima wordt veel energie 

gestoken in eerstelijnszorg in de wijken, 

ook wel ‘home based intervention’ 

genoemd. Het werken in de wijk is 

drempelverlagend, omdat het voorkomt 

dat ouders van een gehandicapt kind ‘op 

pad’ moeten en daarmee zichtbaar 

worden. Het krijgen van een gehandicapt 

kind wordt nog steeds als een schande en 

straf beleefd. We hebben dit mooie werk 

op locatie bezocht en gezien hoe 

onderburgemeester Ratib Ebyat, die 

tevens vader van een gehandicapte zoon 

is, als een blad aan de boom is 

omgedraaid. Zijn zoon is een bezoeker 

van Eber, en als vader was hij zeer 

bezorgd en wantrouwig. Dit wantrouwen 

is omgeslagen in grote waardering en 

respect, en inmiddels heeft hij drie 

ruimtes in zijn gemeentehuis beschikbaar 

gesteld voor therapie en groepslessen 

voor de moeders. Er gebeuren nog steeds 

wonderen. 

Tekst en beeld: Jan Hemink en Egbert Klop

Onderburgemeester Ratib Ebyat (rechts) en manager Lana Zoughbei in Jemima.
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Jemima is een Christelijke instelling 
in Beit Jala (bij Bethlehem) voor 
Arabische kinderen en jongeren met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking.

Contact Stichting Jemima
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Secretariaat Jemima
Binnenhof 40, 7642 GW Wierden
Tel. 0546-433 013 /06-15020333

Postadres Jemima in Beit Jala
House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Giften
Als u ons werk wilt steunen, 
kunt uw bijdrage storten op 
bankrekeningnummer 
NL53 RABO 0367 5075 60
t.n.v. de Stichting Jemima,
Capelle aan den IJssel
(Vermeld s.v.p. uw naam en 
adres zodat wij u kunnen bedanken.)

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

Publiciteit
Aanvragen voor presentaties, 
folders en/of Nieuwsbrieven 
s.v.p. bij ons secretariaat of 
info@jemima.nl

Inlichtingen
Algemeen en vrijwilligerswerk: 
info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl

Redactie
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Drukkerij
Torendruk Grafische producties BV

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe 
adres doorgeven?

Van het bestuur

April

16 Sameh Diariha (17 jaar, m, Lemuel)

13 Mohamed Obaiaat (9 jaar, m, Eber)

22 Shadi (2 jaar, m, Lemuel)

Mei

5 Yafa Abu Akker (13 jaar, v, Eber)

19 Sireen Al-Halayka (13 jaar, v, Lemuel)

Juni 

--

Wie stuurt er een kaartje aan onze jarigen?

House Jemima, PO Box 1568, Jerusalem 

9101402, Israël

E-Card: adoptie@jemima.nl

Sponsors

In september hopen we in het kader van 40 

jaar Jemima een jubileumdag te houden.  

Voor de organisatie van deze dag zoeken 

we bedrijven/sponsors die financieel willen 

bijdragen om deze dag mogelijk te maken. 

Wilt u bijdragen: scan bijgaande QR-code en 

vermeld ‘Jubileumdag’. Deze QR-code kan 

ook gebruikt worden om het algehele werk 

van Jemima te ondersteunen.

Colofon

Verjaardagen

Jubileum

In de loop van dit jaar bestaat Jemima 40 

jaar. We willen feestelijke activiteiten 

voorbereiden voor de bewoners en 

medewerkers van Jemima. In Nederland 

staat een ‘Jemima-dag’ op de agenda. Als 

voorlopige datum is daarvoor DV. zaterdag 

24 september 2022 vastgesteld. In de 

volgende nieuwsbrief meer informatie.

Zeeland

De kerk was leeg. Toch was het een 

prachtige avond die live werd uitgezonden. 

Een bijeenkomst met mooie en gevarieerde 

muziek. 

Op 8 januari organiseerde het bestuur van 

‘Zeeland Zingt’ een muzikale avond in de 

Nederlands Hervormde kerk in Tholen. Er 

werd gemusiceerd op orgel, vleugel en 

panfluit. Er werd gecollecteerd voor 

Jemima. De opbrengst wordt besteed voor 

de aanleg van een klein grasveldje waar de 

kinderen van Jemima balspelen kunnen 

doen. Als er nog geld over is, zal ook een 

deel van dit speelveldje overkapt worden, 

zodat de kinderen ook bij regenachtig weer 

buiten kunnen spelen. ‘Zeeland Zingt’: 

bedankt voor jullie support!

PR-activiteiten

Het werk van Jemima in Bethlehem wordt 

bijna geheel gefinancierd vanuit Nederland. 

Om de benodigde gelden binnen te krijgen, 

worden overal in ons land presentatie-

avonden gehouden. Daar waar mogelijk 

wordt deelgenomen aan beurzen en 

landelijke activiteiten. Door corona liggen 

de meeste activiteiten al gedurende lange 

tijd stil. Toch zijn er hier en daar wel 

mogelijkheden voor presentaties. Neem 

gerust contact met ons op. We willen het 

werk voor onze gehandicapte medemens in 

en rond Bethlehem graag onder de 

aandacht brengen.

Vrijwilliger

Het bestuur van Jemima is op zoek naar een 

vrijwilliger die onze sociale media wil 

bijhouden. Het gaat met name om het delen 

van korte informatie en foto’s op Facebook 

en Instagram. Informatie en foto’s worden 

door het bestuur aangereikt. Voor 

aanmelding en/of meer informatie: info@

jemima.nl

Tekst: Albert Strijker

ISSN 0928-7442
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