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Dankbaarheid vervult ons hart als we 
zien hoe de actie van de zomerkampen 
van de Jeugdbond GG ten behoeve 
van Jemima is verlopen. Niet alleen het 
prachtige bedrag dat is opgehaald, maar 
ook de grote belangstelling die daardoor 
bij 2000 jonge mensen is gewekt voor 
het werk in Jemima. Het bijeengebrachte 
geld zal o.a. worden gebruikt om een 
aantal rolstoelvriendelijke speeltoestellen 
aan te schaffen. Beweging is immers van 
groot belang voor onze kinderen.

Kortom, als we terugzien op de 
moeilijke periode die achter ons ligt, 
mogen en moeten we wel zeggen: ‘God 
overlaadt ons dag aan dag met Zijne 
gunstbewijzen.’

Kees Bel, 
voorzitter 
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Binnenkort hopen wij, de secretaris en ondergetekende, 

weer enige tijd in Jemima te verblijven. De penningmeester 

heeft onlangs Jemima bezocht. Zo kunnen we samen 

de voortgang van de diverse projecten volgen. In de 

zomer waren er extreem warme dagen, maar nog meer 

hartverwarmend was het om te horen hoe de werkers in 

Jemima zich inzetten voor de kinderen. Daarbij werden 

ze prachtig geholpen door een zevental vrijwilligers en 

stagiaires uit Nederland.

Dankbaarheid
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Voor € 20,- per maand helpt u 
een bewoner van Jemima. Al onze 
bewoners hebben hulp nodig. 
Zonder die hulp zullen zij op 
straat terecht komen of het niet 
overleven. Met uw hulp kunnen 
wij o.a. een deel van de benodigde 
kleding, therapie en verband 
bekostigen. Helpt u mee? Zie voor 
meer informatie onze nieuwe 
website www.jemima.nl.

Financiële 
adoptie

Blijf het werk van Jemima steunen!



De Arabische gastvrijheid is in het 
Westen bekend, maar kent u ook de 
gewoonten die daarbij horen? David 
Sawayfa zal ons dit uitleggen. Er is 
een verschil tussen de dorps- en 
stadsbewoners. In de dorpen (over 
het algemeen zijn dit moslimdorpen) 
word je gastvrij ontvangen. Mensen 
nodigen je snel uit om bij hen thuis 
te komen. Het is overigens onbeleefd 
om deze uitnodiging te weigeren. Je 
wordt ontvangen in de woonkamer 
waar meestal kussens en matrassen 
op de grond liggen om op te zitten. Ga je plaatsnemen op de kussens 
of matrassen, dan wordt wel van je verwacht dat je je schoenen 
uitdoet. Meestal is voor de gasten een tafel in het midden van de 
kamer geplaatst met enkele stoelen. Er wordt dus met Westerse 
gewoontes over het algemeen rekening gehouden. Westerse vrouwen 
mogen bij de mannen plaatsnemen. De Arabische vrouwen nemen 
plaats in een andere ruimte. De vrouwen eten pas nadat de mannen 
en de aanwezige Westerse vrouwen hebben gegeten.

Je wordt ontvangen met koffie (als de mensen je al kennen), anders 
begint men met het serveren van frisdrank en dit wordt gevolgd door 
een warme maaltijd. De vrouwen zijn druk in de keuken aan het koken 
en de mannen krijgen de frisdrank geserveerd in de woonkamer. Zodra 
de maaltijd is bereid wordt deze geserveerd. Het eten dat wordt voorge-
schoteld is meestal kip, rijst, komkommer en tomaat. Bij aanvang van de 
maaltijd eten alleen de mannen en de Westerse vrouwen. De Arabische 
vrouwen zijn tijdens de maaltijd buiten de woonkamer. Zij komen af en 
toe wel de woonkamer binnenlopen om te kijken of alles nog voldoende 
is. Meestal wordt dit gedaan door de huisvrouw. Na de kip, rijst en de 
groente wordt meestal fruit geserveerd, daarna thee met koek. Tot slot 
wordt er koffie (Arabische) geserveerd. Na het drinken van de koffie 
wordt je geacht het bezoek te beëindigen. Eerder vertrekken is onbe-
leefd, evenals het weigeren van iets. Een tip bij het eten is om nooit 
teveel eten op het bord te scheppen, omdat men verwacht dat je meerde-
re keren eten op je bord schept. Zodra het bezoek is vertrokken gaan de 
vrouwen des huizes in de keuken eten.

In de grotere plaatsen, zoals Bethlehem, Beit Jala, Nablus en Ramalah, 
wonen de meeste Arabische christenen. Hun gewoonten lijken meer op 
de Westerse gewoonten. Je wordt anders ontvangen dan bij moslimfami-
lies in de kleinere dorpen. De christenen nodigen je ook uit, maar daar 
zitten mannen en vrouwen wel bij elkaar. Ook bij hen krijg je meestal 
wel wat te eten en te drinken. Bij christenen mag je ook “nee” zeggen. 
Je kunt bijvoorbeeld ook alleen kiezen voor koffie of wat fruit. Bij chris-
tenen kun je ook spontaan naar binnen lopen voor een gezellig praatje. 
Modernere moslims (in de grotere plaatsen) nodigen je meestal ook uit 
op dezelfde wijze als de christenen.

Wil je iets meenemen voor de familie dan kun je bijvoorbeeld fruit, 
koek of chocolade meenemen. Neem nooit alcohol mee. In de Arabische 
wereld wordt geen tot weinig alcohol gedronken. 

Jan Wannink, bestuurslid
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Arabische GastvrijheidOvergenomen uit de “Stilletijd-waaier” 
van de zomerkampen van de Jeugdbond GG

“Gij zult uw 
naaste liefhebben 
als uzelf.” 
Matth 22:39b

Wat is naastenliefde?
Is echte onvoorwaardelijke liefde vandaag 
de dag nog wel te vinden vragen we ons 
wel eens af. Liefde om alles te geven voor 
de ander. Ja natuurlijk zou je zeggen, ik 
heb vreselijk veel over voor mijn vader of 
moeder. Ook mijn vriend of vriendin zal 
ik uit liefde in alles helpen. Ik ben bereid 
om alles te geven voor hen die mij lief 
zijn. Maar zou je ook je leven willen geven 
voor de mensen die je lief zijn? Is je liefde 
zo groot dat je jezelf dus helemaal kunt 
wegcijferen voor de ander?

De liefde van God de Vader is veel groter 
dan onze liefde. Hij heeft Zijn enig geboren 
Zoon gegeven voor mensen die niet eens 
naar Hem willen omkijken. Van eeuwigheid 
heeft God de Vader besloten Zijn Zoon te 
laten sterven voor ons schuldige mensen. 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe” ( Joh 3 vers 16). Wat een liefde 
spreek er uit deze tekst. Hij geeft zelfs Zijn 
eigen Zoon voor ons, zodat wij behouden 
kunnen worden door geloof alleen. 

De Heere Jezus spreek ook in ons 
tekstgedeelte over liefde. Gij zult liefhebben 
den Heere uw God met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand. Aan dit gebod gelijk staat: Gij zult 
uw naaste liefhebben als uzelven.

De Heere Jezus roept dus op tot het 
liefhebben van Hem met ons gehele hart. Hij 
verdient dit ook gezien het feit dat Hij uit 
liefde Zijn Zoon heeft laten sterven om onze 
zonde weg te nemen. Maar Hij roept ons ook 
op onze naaste lief te hebben. In dit verband 
zien we dan ook op onze naast gehandicapte 
inwoners van Jemima die onze liefde hard 
nodig hebben. Het is een opdracht van God 
om ook hen te gedenken in hun nood. 

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Afgelopen zomer hebben wij tijdens de 
zomerkampen van de Jeugdbond GG op 

vele plaatsen in Nederland voorlichting mogen 
geven over het werk van Jemima. Bij de jonge-
ren was veel belangstelling voor het werk van 
Jemima. Er werden veel vragen gesteld en het 
enthousiasme onder de jongeren was groot. 
Zie bijgaande foto van een jongerenkamp in 
Oudemirdum. 

Voor en tijdens de kampen in Nederland en het 
buitenland zijn acties gehouden om geld in te 
zamelen voor een aangepaste speelplaats voor 
rolstoelgebruikers. 

De familie Hak-Rietveld uit Rotterdam organiseert elk jaar een verko-
ping van goede tweedehands artikelen. Dit jaar was 50 % van de 

opbrengst voor Stichting Jemima en 50 % voor Olive Wood Sheltered 
Workshop Bethlehem. Deze werkplaats staat onder leiding van Peter ’t 
Lam en er worden olijfhoutenproducten vervaardigd. Enkele bewoners 
van Jemima zijn bij deze externe werkplaats werkzaam. Deze actie lever-
de Jemima € 2835 euro op. Een prachtig bedrag. Daarvoor hartelijk dank!

In juli 2005 ben ik op parttime basis 
als intern accountant en financieel 
adviseur bij Jemima in Beit Jala 
begonnen. Ik heb mij gericht op 
de opzet van de boekhouding en 
daaraan gerelateerde zaken wat in het 
volgende resulteerde: 
1. Het beheer van het contante 

kasverkeer van de hoofdkas en van 
de afdelingskassen.

2. De maandelijkse aansluitingen van 
alle valuta’s en bankrekeningen 
(Shekels, Euro’s en US-dollars).

3. Het oplossen van vraag- en 
knelpunten in de boekhouding.

4. Het bepalen van de opbrengsten en 
kosten per kostenplaats.

5. Het genereren van de gewenste 
gegevens uit het financiële pakket 
genaamd BISAN. 

6. Voorbereidende werkzaamheden 
voor de externe accountant.

7. Het rapporteren aan diverse 
overheids- en andere instanties.

8. Het maken van financiële 
projectrapportages.

9. Het beantwoorden van vragen 
van het bestuur in Nederland en 
hen voorzien van de gewenste 
rapportages.

10. Ondersteuning op management 
technisch en juridisch gebied.

Mijn opdracht voor de toekomst zie ik 
in de verbetering van de administratie-
ve organisatie en de interne controle 
bij Jemima en in kostenbeheersing. En 
dat alles gericht op de behoeften van 
de bewoners. Ik ervaar Jemima als een 
huis dat warmte en bescherming aan 

haar gehandicapte Palestijnse bewoners 
biedt, zonder onderscheid te maken 
naar kleur, geloof of geslacht, zoals 
geworteld in onze christelijke waarden.

Fadi G. Khalilieh, CPA, CIA, CICA
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Zomerkampen

Hulp uit Rotterdam

Fadi stelt zich voor

Kijk op www.jemima.nl
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Saalim werd geboren in een 
Bedoeïenengezin. Vanwege zijn handi-

caps werd hij als baby al opgenomen in 
het Instituut van de Zusters van Moeder 
Theresa in Nablus, waar hij lichamelijk 
goed werd verzorgd, maar waar de moge-
lijkheden ontbraken om veel aan zijn 
verdere ontwikkeling te doen. Hij werd 
er nogal verwend, vooral omdat hij zo 
goed kon praten en dat was voor hem wel 
moeilijk toen hij in 2003 in Jemima kwam. 
Want daar moest hij leren aandacht met 
anderen te delen. Maar hij wende snel 

en door alle mogelijkheden, al het speel-
goed en de andere kinderen die hij in 
Jemima tegenkwam, begon hij zich snel te 
ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag 
leert hij er steeds nieuwe dingen bij. Hij 
leert lezen en schrijven in het Arabisch 
en kan al aardig rekenen. Saalim zit in 
een rolstoel, ondanks dat neemt zijn zelf-
standigheid nog steeds toe. Hij kan al een 
heleboel zelf, maar er is ook nog een hele 
lijst van dingen waar nog aan gewerkt 
moet worden; er zullen altijd dingen blij-
ven waarbij hij hulp nodig heeft.

Saalim is een vriendelijke jongen. Hij 
is gewend aan het leven in tehuizen 
en daardoor voor de verzorgers erg 
makkelijk in de omgang. Hij vindt het 
heerlijk om te gaan winkelen of wande-
len en houdt van spelen met zijn iPad 
en van televisiekijken. Zijn familie komt 
af en toe op bezoek, vooral zijn broer 
Mohammed. Het zijn moslims, maar ze 
hebben er geen moeite mee dat Saalim 
opgevoed is als christen, graag naar 
Bijbelverhalen luistert en christelijke 
liedjes zingt. 

Ik ben Mohamed. Sinds 1991 woon 
ik al op Jemima. Overdag werk ik 

op Eber, de dagopvang van Jemima. 
Op de foto ziet u mij samen met 
Intissar. Samen met haar scheur ik 
oud papier en hier maken wij weer 
nieuw papier van. Van dit nieuwe 
papier maken wij mooie kaarten om te versturen. Deze 
kaarten kunt u bij Jemima kopen. Mijn ouders kunnen 

niet voor mij zorgen, daardoor 
zal ik nog heel lang afhankelijk 
blijven van Jemima. Jemima 
is voor mij mijn nieuw familie 
geworden. Ik heb geleerd te 
overleven en ik heb een gelukkig 
en een 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?

Op 8 mei 2015 werd Nadia aangere-
den door een auto. Ze brak haar 

bekken op verscheidene plaatsen en 
meerdere ribben. Ze verbleef bijna een 
maand in het ziekenhuis en moest daar-
na nog een maand in bed blijven. Ze had 
zoveel pijn dat ze eerst geen fysiothera-
pie wilde, maar uiteindelijk konden we 
haar toch wat oefeningen laten doen met 

behulp van haar verzorgers en dat wat ze 
zelf kon doen weer zelf laten doen. Half 
augustus kon ze weer een beetje lopen – 
ook de trap op en af –en ook niet zonder 
pijn of angst. Nu loopt ze weer zelfstan-
dig en ook de trap op en af gaat goed, 
maar nog wel onder toezicht. 

Siba Dawani Balian PT 

Ik ben…

Nadia

Een korte kennismaking met Saalim Ta’yamat

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Mijn naam is Elbert Kwekkeboom. Sinds september 2014 
ben ik werkzaam als begeleider op de jongensgroep Boaz/
Jachin. Op deze groep wonen Samech, Mohammed, Ra’fat, 
Salim en Issa.
Ik ben bij Jemima terecht gekomen via mijn toenmalige 
school. Alle studenten binnen de sector gehandicaptenzorg 
kregen een mail met de vraag of ze met hun achtergrond 
iets voor Jemima wilden betekenen. Zo ben ik gaan 
nadenken of dit iets voor mij was. Na het behalen van 
mijn diploma ben ik meteen voor één jaar naar Beit-Jala 
vertrokken. Ondertussen is dit al weer verlengd voor nog 
een jaar. Dit komt doordat ik met de jongens van Jachin 
een goede band heb gekregen en het werk met veel plezier 
mag doen. De combinatie van niveaus maakt het erg 
afwisselend. Op Jachin wonen 2 jongens met een lager 
niveau en 3 jongens met een hoger niveau. De jongens 
op de groep voelen bijna als familie. Ik zie hen vrijwel 
dagelijks. Daar de jongens geen familie of een slechte 
situatie thuis hebben krijg je een andere band met ze, dan 
dat ik dat in Nederland had met de cliënten. Gelukkig 
hebben Salim en Ra’fat nog wel een goede thuissituatie en 
zijn ze deze zomer 1 of 2 weken thuis. Dit is goed voor de 
familie maar ook voor de jongens. 

Het werken als stagiair 
of vrijwilliger kan 
ik iedereen enorm 
aanraden. Het is een 
uitdaging, een heel 
leuke en erg leerzame 
ervaring. 

Groetjes, Elbert 

Werk en gezin, het is 
niet eenvoudig die twee 
grote verantwoorde-
lijkheden in m’n leven 
enigszins aanvaardbaar 
te combineren. Het 
vergt voortdurende 
inspanning en inzet. 
Vooral het eerste jaar 
was zwaar. Mijn positie 
als manager moest nog 

duidelijk worden. De werkers kenden mij niet 
en ook aan mijn manier van werken moesten ze 
wennen. En ik kan best begrijpen dat het voor 
hen niet makkelijk was, bijvoorbeeld omdat ze 
bang waren voor de reacties van anderen als 
ze mij zouden accepteren als leidinggevende. 
Ik probeerde hen tegemoet te komen door zo 
transparant mogelijk te zijn en heel direct en 
eerlijk. En ik denk dat dat hen geholpen heeft 
om mij te leren kennen, me te accepteren en om 
te kunnen samenwerken als team.

Maar ook zelf heb ik zelf moeten leren er goed 
mee om te gaan. Tot voor kort liep ik me nog iets 
te vaak af te vragen: “Doe ik dit wel goed?” Niet 
wegens gebrek aan kennis of een tekort aan zelf-
vertrouwen. Het was meer dat ik ervan overtuigd 
was, dat elke goede manager zichzelf deze vragen 
aan het eind van elke werkdag moet stellen. Ik 
deed dat in elk geval: ik evalueerde elke werkdag 
en mezelf, iedere dag opnieuw. Als ik iets niet 
goed had gedaan, maakte ik daar geen probleem 
van en ik probeerde het niet te verbergen. Ik was 
er open in en daardoor heb ik veel geleerd en 
gelukkig kan ik er daardoor nu meer ontspannen 
instaan. Nu moet ik ook zeggen dat ik aan alle 
kanten werd gesteund en gemotiveerd en dat is 
voor mij zeer bemoedigend geweest en dat heeft 
een positief effect gehad op het geheel en daar-
door ook op de bewoners. Terugkijkend kan ik 
zeggen dat het een bijzondere ervaring is geweest 
en dat ik veel heb geleerd van alle werkers, vrij-
willigers en bewoners. Ik doe mijn werk graag, 
ook als het zwaar is. Ik hoop als manager te 
kunnen voldoen aan de verwachtingen van allen 
die Jemima steunen. Namens alle bewoners wil ik 
allen die ons steunen, moreel en financieel, harte-
lijk bedanken. Ik ben blij en zeer gemotiveerd 
nu voor het tweede jaar manager van Jemima te 
mogen zijn. Blijf voor ons bidden, dat is het meest 
bijzondere dat u voor ons kunt doen.

Lana al Zoughbei
General Manager stichting Jemima 

Van student 
naar vrijwilliger

Vrouw als 
manager

Onlangs hebben 
wij onze website 
vervangen door 
een nieuwe. 
Regelmatig zal 
nieuws geplaatst 
worden op de 
website. Mis het 
niet en ga naar 
www.jemima.nl.

Nieuwe website

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60 Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Haya kookt regelmatig in de keuken van Jemima. Vandaag wil zij u graag 
kennis laten maken met een Arabische pizza. Dit is een pizza met vlees, 
paprika en tomaat. Voor het deeg hebben we de volgende ingrediënten nodig: 

1 kg. bloem, 1 theelepeltje zout, ½ eetlepel suiker, ½ eetlepel gistpoeder, 1 
glas volle (dikke) yoghurt, 4 glazen lauw water.

De ingrediënten voor de vulling zijn: tomaat; gehakt, paprika, 1 ui, 2 
citroenen, 2 eetlepels techina, zwarte peper, vleeskruiden, 2 eetlepels 
zonnebloem of olijfolie.

De bereiding van het deeg is ongeveer zoals bij het maken van brood. Begin met 
het oplossen van gist en suiker in lauw water. Voeg dit mengsel vervolgens toe 
aan de bloem, gevolgd door yoghurt en het zout. Maak er een stevig brooddeeg 
van en laat het rijzen. (indien het geen stevig deeg is, kan er nog wat extra bloem 
aan toegevoegd worden). 

De vulling van de pizza’s is een belangrijk onderdeel bij dit recept. We beginnen 
met het braden van het gehakt in olie op een zacht vuur. Peper, zout en vlees-
kruiden kunnen toegevoegd worden. Vervolgens de fijngesneden paprika en de 
gesneden ui. Voeg tot slot het uitgeperste citroensap toe.

Zodra het deeg voldoende is gerezen, maken we gelijkmatige bolletjes van het 
deeg en worden deze op een ingevette bakplaat geplaatst. Druk de bolletjes plat 
en doe vervolgens de vulling op het deeg. De pizza’s in ongeveer 15 minuten 
bakken bij een temperatuur van 250 graden. 
(zie de foto’s voor instructie).

Smakelijk eten!

Bent u vriend van Jemima, dan kunt u verblijven in het 
Jemima gastenverblijf. Wij hebben een appartement voor 
gasten ingericht. Het is voorzien van slaapkamer, een 
keuken, woonkamer en badkamer. In totaal hebben wij 
plaats voor 8 gasten. Op deze manier kunt u iets erva-
ren van het dagelijkse leven in Beit Jala/Bethlehem en 
natuurlijk bij Jemima. Wij bieden u logies en ontbijt of 

lunch voor een zeer 
aantrekkelijke prijs. 
Stuur voor meer infor-
matie of uw reserve-
ring een mail naar Cor 
van Hengel corvanhengel@jemima.nl of naar Jemima 
in Beit Jala info@beitjemima.org.

Gastenverblijf / Guesthouse 

Kookles bij Haya thuis

Haya met haar dochter Nadee’in

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Jemima wordt bij u van harte aanbevolen door...

Vijftien jaar geleden kon ik gebruik 
maken van de VUT. Rietje en ik werden 
toen gevraagd of we het kinderhuis 
‘Jemima’ in Beit Jala wilden afbouwen 
en professionaliseren. Met een negatief 
reisadvies voor Israël, vanwege de tweede 
Intifada, vertrokken wij toch op 1 juni 

2002 naar Beit Jala. Hier stond half afge-
bouwd het ‘Helena Building’, een huis 
dat voor 35 Palestijnse kinderen met een 
verstandelijke beperking was bestemd. 
Wij vertrokken uit Nederland met de 
belofte: ’Laat Hem besturen, waken, het 
is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles 
maken dat g’u verwonderen doet’. 

Nu, die verwondering kwam er. 
Veranderingen en verbouwingen! Niet 
om het veranderen zelf, maar om datge-
ne wat leeft, verandert en zich mocht 
ontwikkelen. Vrijwilligers waren met 
veel dingen in ‘Jemima’ bezig zonder het 
persoonlijke aspect te vergeten. In twee 
jaar tijd werd er een zorg-, een sociaal 
en een financieel netwerk opgezet en 

werd het huis afgebouwd, ondanks de 
invasie door Irak op 20 maart 2003. Veel 
lag er stil in het land, maar ‘Jemima’ 
werkte. Inzicht kwam er in de interne 
organisatie met maar één doel: zorg en 
aandacht voor kinderen en bewoners 
met een verstandelijke beperking. In 
Ramallah kregen we van de Palestijnse 
Autoriteit een erkenning om ‘Jemima’ als 
een christelijke opleidingsinstelling te 
laten registreren. Woensdag 17 septem-
ber 2003 was de officiële opening. 
De nood, de vraag naar zorg in de regio 
Bethlehem blijft groeien en… gelukkig 
‘Jemima’ groeit!! Veel gebeurt er nog 
bij ‘Jemima’, wat veel mensen intuïtie, 
emotionele intelligentie of invoelend 
vermogen noemen. Wij noemen het 
liefde en geloofsvertrouwen dat niet 
wordt beschaamd. Immers, Hij maakte 
voor ons het onmogelijke mogelijk in 
Bethlehem. De plaats waar het Woord 
vlees werd!
 
Tweemaal per jaar komen wij nog in 
Israël en daar hoort altijd een bezoek aan 
‘Jemima’ bij, bezoek aan kinderen, bewo-
ners van wie we hielden en houden.

Klaas en Rietje Hoekstra
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’Laat Hem besturen 

waken, het is wijsheid 

wat Hij doet. Zo zal Hij 

alles maken dat g’u 

verwonderen doet.’ 

Kookles bij Haya thuis

Sinds enige tijd 
werkt Baha in zijn 
vrije tijd in zijn 
eigen werkplaats. 
Hij maakt van 
olijfhout sleutel-
hangers met naam 
en naambordjes. 
Op bijgaande foto 
heeft hij naam-
bordjes gemaakt 
voor de woon-
groep Kezia. Wilt 
u ook een door Baha gemaakt naambordje 
of sleutelhanger stuur dan een mail naar: 
Baha.olijvenhout@gmail.com. 

Dankdag, een mooie gelegenheid 
om uw gift/collecte voor Jemima 
te bestemmen. Zo kunt u bijvoor-
beeld uw gift/collecte bestemmen 
voor de dagelijkse benodigdheden 
op Jemima. Denk hierbij aan het 
dagelijkse eten, de kosten voor 
het water en de elektriciteit, aan 
kleding en schoeisel. Dekens 
en matrassen zijn eveneens een 
behoorlijke kostenpost. Eveneens 
zijn de kosten voor brandstof voor 

de auto’s, waarmee wij dagelijks 
onze cliënten halen en thuis bren-
gen, een behoorlijke kostenpost. 

Wij zien uit naar u gift, waardoor 
onze dankbaarheid naar onze 
hemelse Vader alleen maar groter 
kan worden. 

Bij voorbaat hartelijk dank.

Jan Wannink

Ons bereikt nogal eens de vraag hoe Jemima ondersteund kan 
worden. Een mooie gelegenheid is om op de eerste woensdag 
van november onze dankbaarheid voor gewas en arbeid om te 
zetten in daden. 

Baha’s 
werkplaats

Dag aan dag draag Hij ons: 
die God is ons heil
Naar: Psalm 68:20.

Steun het werk van Jemima! 



VERJAARDAGEN
September
 21 Issa Jamil
 27 Ikram Issa
 27 Nour Mansour

Oktober
5  Rana Derwish
9  Mohammed Abu Slima

November
17  Rasha Hamad
29  Hanien Turkman

December
7  Kulud Jabara
19  May Kunkar

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 de Colofon voor 
het postadres.

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
Email: info@jemima.nl 
Internet: www.jemima.nl

Secretariaat Jemima
Vlinderparkweg 100
7423 SE Deventer
Tel. 0570 - 789 697 / 06 - 150 203 33

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

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 secretariaat of
info@jemima.nl

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

Vormgeving
www.studiospankracht.nl

Drukkerij
www.grafischcentrumdetoren.nl

Verhuizing
Wilt u bij verhuizing ons hiervan in kennis 
stellen? 
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Wij komen graag dit najaar of 
winter naar uw kerk, school of 
vereniging om een presentatie 
te verzorgen over het werk van 
Jemima in Beit Jala. De duur 
van het programma zullen wij 
in overleg bepalen. Het is nood-
zakelijk dat u uw plan vroegtij-
dig aan ons kenbaar maakt. U 
kunt dit doen per e-mail naar 
info@jemima.nl of per telefoon 
06-150203 33 of 0570 789 697.

Na het verzenden van de Jemima 
Nieuwsbrief ontvangen wij met regel-
maat een aantal retourzendingen. 
Het is jammer dat u de nieuwsbrief 
dan moet missen. Gaat u verhuizen 
wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw 
nieuwe adres door te geven aan het 
secretariaat (info@jemima.nl)?
Wilt u de nieuwsbrief digitaal 
ontvangen in plaats van een gedrukte 
versie? Laat het ons weten. Bij voor-
baat hartelijke dank.

Uit gesprekken met oud-vrijwilligers is ons duidelijk geworden dat er in incidente-
le gevallen - na terugkomst in Nederland - te weinig aandacht is geweest voor hun 
diepingrijpende ervaringen. We hebben ons als bestuur gerealiseerd dat daarin 
verandering gewenst is. De laatste jaren is hard gewerkt aan een betere voorbe-
reiding van het vertrek naar Beit Jala en aan exitgesprekken waarbij ervaringen 
kunnen worden gedeeld bij de terugkomst. In de nieuwsbrieven heeft u kunnen 
lezen dat er inmiddels vertrouwenspersonen zijn aangesteld, zowel in Beit Jala als 
in Nederland. Dit alles omdat we het kostbaarste kapitaal wat we hebben, de jonge 
gedreven mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor de kwetsbaren, zo goed 
mogelijk willen begeleiden. Ze gaan immers mooi, maar moeilijk werk doen in 
onrustig gebied met andere culturen. 
Dat geldt voor de tijd van nu. Maar ons is duidelijk geworden dat ook oud-vrijwil-
ligers soms ook na jaren nog een behoefte hebben om hun goede of slechte erva-
ringen te delen. Soms is dat nodig om het achter je te laten, om sterker verder te 
kunnen. En mogelijk ook ons als organisatie beter te laten functioneren. Die moge-
lijkheid willen we graag bieden. Ds. Wout Oosterhof - voormalig lid bestuur en raad 
van toezicht - is graag bereid om in alle vertrouwelijkheid met je in gesprek te gaan.

Voor contact: rechtstreeks e-mail w.oosterhof@hervormdekapel.nl, 
of via de voorzitter Kees Bel (06-41938146)

Meer weten 
over Jemima?Onjuiste adressering 

Een luisterend oor voor 
oud-vrijwilligers

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl


