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Blijf het werk van Jemima steunen!

Stil
Beste vrienden van Jemima,
Het jaar dat achter ons ligt is ook voor Jemima door het Covid-19 virus
een ongekend stil jaar geweest. Toch zijn we dankbaar omdat alle vaste
bewoners gespaard zijn gebleven. Dat is een bijzonderheid want zowel in
Israël als op de Westbank zijn zeer ernstige uitbraken geweest.
In de achterliggende maanden is onze locatiemanager afgestudeerd en heeft haar proefschrift
online verdedigd. Wij konden het ook online volgen en zijn met haar erg blij dat dit mocht
doorgaan.
De operaties van David in Nederland zijn geslaagd. Als u dit leest is hij mogelijk weer
terug in Jemima. Het bestuur denkt na over een project voor begeleid op kamers wonen voor de
oudere bewoners die dit aankunnen.
Om meer landelijke bekendheid te verkrijgen is onze nieuwe vrijwilliger voor
PR & communicatie, Albert Strijker, bezig om op de Veluwe een Jemima comité op te zetten.
Daar hoort u zeker meer van.
Met dankbaarheid kijken we ook terug op de financiën van 2020. U heeft ons weer in staat
gesteld om aan alle verplichtingen te voldoen. Het heeft ons aan niets ontbroken.
We hopen dat we ook in 2021 de zegen van God mogen opmerken.
Hartelijke groet,
Kees Bel, voorzitter Jemima

Dankbaar omdat alle vaste bewoners gespaard zijn gebleven.
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Beeld: Riekelt Pasterkamp
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Dankbaar voor de studie
“Toen ik in 2011 bij Jemima begon, had ik een opleiding en wat ervaring. Studeren is mijn
passie, dus heb ik een master in speciaal onderwijs opgepakt. In januari van dit jaar mocht
ik de studie afronden.
Mijn scriptie was gericht op de effectiviteit
van een preventief trainingsprogramma ter
verbetering van het bewustzijn van
seksuele voorlichting onder studenten met
een licht verstandelijke beperking in
Bethlehem.
Het was heel bijzonder en uniek omdat er
in Arabische landen niet over seksuele
voorlichting mag worden gesproken. Het
was een uitdaging voor mij omdat het de
enige studie in zijn soort in Palestina is. Ik
werk aan een programma om gehandicapte
kinderen het onderscheid te leren maken

tussen correct aanraken en slecht
aanraken. Hoe we voor ons lichaam
kunnen zorgen en wat de dagelijkse
vaardigheden zijn om jezelf te beschermen
tegen slechte mensen.
Het programma is gericht op gehandicapte
kinderen op basis van hun behoeften en
mogelijkheden. Kleine doelen kunnen
worden bereikt tijdens verhalen en
spelletjes. Dit programma zal in Jemima en
ook in andere organisaties worden
gebruikt om kinderen op dit gebied te
helpen en te ondersteunen.

Jemima heeft me altijd gestimuleerd en
geholpen om mijn studie af te maken en ik
kreeg veel steun en aanmoediging van de
bestuursleden. Dat waardeer ik enorm. Ik
deel dit ook graag met jullie omdat het erg
belangrijk is om te weten dat Jemima een
grote familie is.We zijn altijd op zoek om de
kwaliteit van ons personeel te verbeteren
en hen moreel en operationeel te
ondersteunen om hun doelen te bereiken.”

Lana Zoughbei, manager Jemima

kijk op www.jemima.nl
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Het door Lana (links) ontwikkelde programma zal ook in Jemima worden gebruikt. Beeld: Riekelt Pasterkamp
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Levenslange zorg

Jemima is bijna 40 jaar geleden opgericht om kwetsbare kinderen met een meervoudige
beperking een thuis te bieden. Sommige kinderen, die toen opgenomen zijn, wonen nog
steeds in Jemima en worden met liefde verzorgd.
Echter de entourage, de zorg en faciliteiten
in Jemima zijn gericht op kinderen en niet
op (jong-)volwassenen.Want ook de
bewoners met meervoudige beperkingen
bereiken een zekere volwassenheid met
een andere zorgbehoefte. Binnen het
bestuur van Jemima wordt al een tijdje
nagedacht over de vraag: Hoe kunnen wij

de verantwoordelijkheid dragen voor de
ouder wordende bewoners?
Eerder zijn er enkele bewoners, die een
zekere mate van zelfstandigheid hadden,
vertrokken uit Jemima en zelfstandig gaan
wonen. Sommigen zijn nog betrokken bij
Jemima en anderen hebben hun eigen weg

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

gevonden. Het is niet allemaal vlekkeloos
verlopen en het bestuur meent dat er iets
meer geregeld moet worden. Ook omdat
niet alle bewoners in staat zijn tot
zelfstandig functioneren en het dragen van
een eigen verantwoordelijkheid.
In Nederland is er de mogelijkheid om
‘begeleid zelfstandig te wonen’. Dit concept

Volgens het bestuur past deze zorg binnen
de missie en visie van Jemima. Echter de
huidige faciliteiten zijn gericht op kinderen.
Dat willen we ook graag zo houden.

Wel met de bedoeling dat we de zorg nu zo
inrichten dat de thuissituatie betrokken
blijft en de zorg gedeeltelijk blijft verlenen
en zo mogelijk weer overneemt.Als we de
ouder wordende bewoners een rustige
omgeving kunnen bieden op een andere
locatie, dan komen we ook tegemoet aan de
toenemende vraag aan zorg voor de
wachtende kinderen en hun ouders.
We zoeken daarom naar een mogelijkheid
om nabij Jemima een woongelegenheid te
bieden voor de ouder wordende bewoners
met andere behoeftes als kinderen om daar
met rust liefdevolle zorg te ontvangen.

Hiervoor worden de plannen verder
uitgewerkt, ook als het gaat om de kosten.
Wellicht is een aparte actie nodig om dit
gerealiseerd te krijgen.
Wij hopen dat wij hiermee alle
doelgroepen, zowel de kinderen als de
ouder wordende bewoners van Jemima, tot
hun recht kunnen laten komen.Want de
verantwoordelijkheid voor de levenslange
zorg drukt ons zwaar.

Tekst: J.H. Koningswoud-ten Hove
Beeld: Riekelt Pasterkamp
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zou ook in Beit Jala mogelijk moeten zijn.
Een organisatie moet daar de
verantwoordelijkheid voor nemen.
We onderzoeken of de medewerkers en
vrijwilligers van Jemima dit op zouden
kunnen pakken. Omdat er eerder kinderen
opgenomen zijn, die levenslang van zorg
afhankelijk zijn, is het de
verantwoordelijkheid van Jemima om deze
zorg te garanderen.

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl

installatie- en energieadvies
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Trouwe donateurs

Er zijn plannen om het achterstallig onderhoud in de gebouwen van Jemima aan te pakken.

Het jaar 2020 stond vanaf de maand maart
in het teken van Covid-19. Dit betekende
dat de één na de andere actie werd
afgeblazen en als bestuur hebben wij ons
best wel zorgen gemaakt hoe het zou gaan
met onze inkomsten.We kunnen echter met
dankbaarheid constateren dat Jemima
beschikt over trouwe donateurs die ervoor
hebben gezorgd dat de reguliere
giftenstroom zelfs op een ruim 10 procent
hoger niveau is uitgekomen ten opzichte
van 2019.
Dit is mede gerealiseerd door acties die wel
doorgang konden vinden waarvan ik in het
bijzonder de puzzelactie in het RD en ND
wil noemen. Deze actie leverde een
eenmalige opbrengst op van bijna 20.000
euro en daarnaast de nodige aanmeldingen
van vaste donateurs die voor een
organisatie als Jemima vooral van belang is
met het oog op de continuïteit van de
zorgverlening aan de kinderen in Beit Jala.

Operatie
Verder mag niet onvermeld blijven de
succesvolle wervingsactie via internet voor
de operatie van David. Zoals het er nu naar
uitziet kunnen de kosten van de operatie en
de overige bijkomende kosten van het
verblijf van David in Nederland geheel
worden bekostigd uit het speciaal voor dit
doel opgehaalde geld. Nogmaals dank
hiervoor aan onze trouwe donateurs.
Na jaren van inkrimping als gevolg van
beperkte financiële middelen is het bestuur
nu bezig met het maken van plannen om
het achterstallig onderhoud in de gebouwen
van Jemima aan te pakken en ook hier en
daar wat zaken te verbeteren. Daarnaast
willen we de capaciteit van de gebouwen
weer beter benutten door uitbreiding van
de zorgverlening aan meer kinderen zowel
in de 24-uurs zorg als de dagbesteding.
Tekst: Martin van der Wilt
Beeld: Riekelt Pasterkamp

Financiële adoptie  
Wat zijn we blij dat het adoptiebestand nog steeds uitbreidt.Waarom
is dat noodzakelijk? De zorg voor onze
cliënten brengt door zijn of haar
beperking hoge kosten met zich mee.
Daarom werken wij ook met het
systeem dat we meerdere adoptieouders koppelen aan 1 cliënt.
De kosten zijn ongeveer 1000 euro
per maand per cliënt, vandaar dat we
blij zijn met alle beetjes die we
ontvangen. Het bestand groeit
langzaam, maar we zijn erg blij met
onze trouwe adoptieouders.Annelies,
de coördinator voor het adoptieproject, probeert de adoptieouders
zoveel mogelijk op de hoogte te
houden over het wel een wee vanuit
Jemima. Bent u nog geen adoptieouder? Denk er eens over na! Door
uw steun kunnen wij de zorg bieden
die noodzakelijk is voor de cliënten
van Jemima. Neem contact op
via: adoptie@jemima.nl of vul het
formulier in op de website.

Steun het werk van Jemima!
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Alhoewel de cijfers over 2020 nog niet volledig zijn uitgewerkt
wil ik als penningmeester toch enkele toch enkele opvallende
ontwikkelingen onder uw aandacht brengen.

Verjaardagen
Maart
3 Eid Abu Akker (12 jaar, m, Eber)
3 Lougain Ibhees (11 jaar, v, Eber)
4 Lougain Bhies (8 jaar, v, Eber)
16 Sondos Sbiah (11 jaar, v, Eber)
23 Maram Leiel (30 jaar, v, Ruchama)

Van het bestuur
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David
Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven
moest David Sawayfa in Nederland worden
geopereerd aan blaasstenen. Na de eerste
operatie bleek een tweede operatie
noodzakelijk. Mede door de afschaling van
de medische zorg door corona, duurde alles
langer dan dat we hadden gehoopt. Daarom
moest het afgegeven visum worden
verlengd. Maar eind januari is David toch
ontslagen uit het Radboud ziekenhuis en
mocht hij weer terug naar Jemima.Alleen
liepen we toen tegen de coronabeperkingen aan.
Het vliegveld Ben Gurion is tijdelijk
hermetisch gesloten en Israël in een
complete lockdown. Reizen via Jordanië is
overwogen, maar ook daar waren de
grenzen gesloten. Zodoende moest David
wat langer in Nederland blijven, maar nu is
hij waarschijnlijk toch weer terug in Beit
Jala. Een controle voor de uitgevoerde
operatie kan ook op afstand worden gedaan
door de arts in Jeruzalem.

Advertenties
De trouwe lezers zullen wel hebben
gemerkt dat we bij de laatste nieuwsbrieven
een bladzijde hebben gereserveerd voor
advertenties. Daarmee kunnen we een
gedeelte van de druk- en verzendkosten
bestrijden.We willen naar vier tot acht
advertenties op zo’n bladzijde. Mochten er
onder onze lezers geïnteresseerde
bedrijven of instellingen zijn dan vernemen
wij dat graag via info@jemima.nl.
Dan hoort u ook gelijk de tarieven.
Vrijwilligerswerk
Hoewel door het Covid-19 het
vrijwilligerswerk tot een minimum is
ingezakt, hopen we dat dit toch weer mag
opleven. Er zijn al aanvragen voor MBO
stages en vrijwilligerswerk.Verschillende
gesprekken zijn reeds gevoerd.Vanwege de
visumproblematiek moeten we helaas wel
uitgaan van een periode van maximaal drie
maanden.Voor meer informatie kunt u
mailen naar info@jemima.nl .

April
16 Sameh Diariha (16 jaar, m, Lemuel)
13 Mohamed Obaiaat (8 jaar, m, Eber)
22 Shadi (1 jaar, m, Lemuel)
Mei
5 Yafa Abu Akker (12 jaar, v, Eber)
19 Sireen Al-Halayka (12 jaar, v, Lemuel)
Wie stuurt er een kaartje aan
onze jarigen?
House Jemima,
PO Box 1568, Jerusalem
9101402, Israël
E-Card: adoptie@jemima.nl

Kees Bel, voorzitter

Colofon
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

ISSN 0928-7442
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.)

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl

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”.

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

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

Drukkerij
Torendruk Grafische producties BV

Redactie
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe
adres doorgeven?

