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Blijf het werk van Jemima steunen!

Bijzonder
Beste vrienden van Jemima,
Hierbij heeft u de 3e nieuwsbrief van 2020 van Jemima in uw handen. Dit
jaar is wel een heel bijzonder jaar vanwege het coronavirus. Dat ervaart
u zelf ook op allerlei terreinen. Voor ons als bestuur is dat buitengewoon
moeilijk vanwege de grote afstand. Daarbij is de tweede coronagolf in Israël
en op de Westbank veel heviger dan de eerste.
Dat heeft voor de bewoners, het personeel en de leiding veel gevolgen. De dagactiviteiten
konden nog niet worden gestart. Het personeel voor de 24 uurs-zorg komt nog steeds in
ploegjes naar Jemima toe en blijft daar ook wat nachten slapen. Daarna vindt wisseling
van de ploeg plaats. Verder zijn er veel strenge maatregelen genomen. We zijn erg
dankbaar dat er in Jemima bij de zwakke bewoners nog geen besmetting is.
In dit nummer zijn weer
van de gemaakte puzzel,
Sawayfa naar Nederland.
in Jemima te ontvangen.

veel lezenswaardige artikelen te vinden, zoals over de uitslag
de komst van onze nieuwe bewoner Shadi en de overkomst van David
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om gasten en vrijwilligers
We hopen op betere tijden!

We hopen dat u zo weer een juiste indruk krijgt van het zo noodzakelijke werk in Jemima.
Bovenal vragen wij uw gebed voor dit moeilijke werk in een omgeving waar de christenen in
aantal snel verminderen en ook steeds meer aan de kant van de samenleving moeten leven.
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Hartelijke groet,
Kees Bel, voorzitter Jemima

De tweede coronagolf heeft voor bewoners, personeel en leiding van Jemima veel gevolgen. Beeld: David Sawayfa

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Pagina 3

Shadi is een lieve baby
van 6 maanden oud.
Hij is sinds kort de jongste
bewoner van Jemima.
Beeld: Liesbeth Westerman

Jongste bewoner: Shadi
Shadi is een lieve baby van 6 maanden oud. Hij is sinds kort
de jongste bewoner van Jemima.
Over het algemeen is Shadi erg tevreden en
houdt hij er van om vastgehouden te
worden. Hij is voornamelijk bij onze
vrijwilliger Ben, maar overdag ook wel op
de woongroep Lemuel. Hij herkent Ben en
begint Nada en Liesbeth ook te herkennen.
Hij reageert goed op geluiden en
bewegingen en volgt mensen met zijn ogen.
Shadi is erg klein voor zijn leeftijd. Zijn
zeer jonge moeder kan niet voor hem

zorgen. De familie wil die taak ook niet
opnemen. Shadi heeft het zogenaamde
Stuve-Wiedemann syndroom. Dit zorgt
voor veel problemen: kromme benen,
eventueel osteoporose en problemen
met lichaamstemperatuur en ademhaling.
Helaas overlijdt daardoor vaak 80 procent
van deze kinderen voor hun eerste
levensjaar.
Shadi heeft al meer dan de helft van zijn

leventje in het ziekenhuis gelegen.We
hopen en bidden dat hij nog lang en
gelukkig bij ons mag blijven.
Wilt u Shadi financieel adopteren? Kijk
dan op onze website www.jemima.nl/
adoptieprogramma of neem per mail
contact op met onze adoptiecoördinator
Annelies: adoptie@jemima.nl
Woongroep Lemuel

kijk op www.jemima.nl
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Foto met een blij gezicht
Hoe werkt het adoptieprogramma van Jemima waar al meer
dan 200 personen aan meedoen? Annelies Kriekaard vertelt.
“Zoekend op internet kwam ik bij de
website van Jemima uit, met interesse las ik
de informatie. Juist ook vanuit mijn werk als
pedagogisch gezinsbegeleider en
zorgcoördinator met mensen met een
verstandelijke beperking. De verhalen die ik
had gelezen lieten mij de weken die
volgden niet los, wat hebben wij het hier
goed in Nederland. Natuurlijk, we hebben
soms heel wat af te ‘mopperen’ over de zorg
en de werkdruk in de zorg. Het maakt mij
stil als ik zie hoe bevoorrecht we zijn met
alle hulpmiddelen; praktisch en financieel.

Praktisch gezien gebeurt mijn werk achter
de schermen, vanaf de bank in mijn
woonkamer in ’t Zeeuwse.Allereerst
ontvang ik de aanmeldingen, ik verzorg de
administratie hiervan. Dan maak ik een
eerste brief met recente informatie en een
foto van de bewoner, deze sturen we via de
post. Ervaring leert dat de adoptieouders
het fijn vinden om een foto te ontvangen. Ik
heb het streven om gemiddeld 3 of 4 keer
per jaar een mailtje/briefje naar de
adoptieouders te sturen met wat leuke
weetjes of recente foto’s.

Korte tijd later las ik de oproep voor een
coördinator adoptie. Na wat inlichtingen
opgevraagd te hebben, was de beslissing al
snel genomen. Om op deze manier een
schakeltje te zijn tussen de bewoners van
Jemima en de adoptieouders.

Daarnaast sturen adoptieouders natuurlijk
ook regelmatig post naar Jemima toe.Wat
ontzettend fijn is, dit kan best een paar
weken duren, want de reis naar de postbus
is een behoorlijke onderneming. Maar het
streven is om altijd een ‘bedankje’ te sturen

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

via de mail naar de adoptieouders. Het
mooiste is als we die kunnen voorzien van
een foto met een heel blij gezicht!
Op dit moment is in verband met de
coronacrisis het versturen van post erg
onzeker, veel pakketjes komen niet aan en
vinden we nooit meer terug. Dat is erg
vervelend.We adviseren de adoptieouders
nu dan ook als ze iets willen schenken om
een extra gift over te maken zodat we
vanuit Jemima zelf iets kunnen kopen voor
de betreffende bewoner.
Tussendoor worden er best wat vragen
gesteld via de mail, geen probleem.Wij
beantwoorden ze graag. David voorziet ons
van foto’s en informatie die wij weer door
kunnen sturen naar de adoptieouders.”
Tekst: Annelies Kriekaard
Beeld: David Sawayfa

David Sawayfa haalt een keer per week de post voor Jemima
op in Jeruzalem. David vertelt hoe dat gaat.
“Naast gastheer van het Jemima guesthouse
‘De Herberg’, ben, ik ook verantwoordelijk

voor het eenmaal per week halen van de
post voor Jemima op het postkantoor in

Jeruzalem. Dan ga ik met de bus 231 naar
Jeruzalem en vervolgens lopend richting
het postkantoor.
Sinds de coronapandemie gaat het heel
traag met de post die vanuit Nederland
richting Israël komt. Het verschilt wel heel
sterk van week tot week. De meeste post
bestaat uit verjaardagskaarten, kaarten en
pakjes van Jemima-donateurs en
adoptieouders. Eén keer in de acht weken
komt er ook een doos met pakken Brinta
voor onze bewoners die sondevoeding
hebben.
Alle Jemima bewoners worden heel blij als
er weer iets voor hen bij de post zit! Het
opsturen van pakjes is helaas erg duur
geworden. Dus steeds meer mensen maken
wat geld over met de vraag of wij er voor
die of voor die wat van willen kopen. Ook
neemt sinds kort de digitale post erg toe.
Dat stuurt men dan naar: info@jemima.nl
met de vraag of het uitgeprint kan worden
voor één van de kinderen. Het gaat dan
allemaal sneller en goedkoper.”
Tekst en beeld: David Sawayfa

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl
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Traag met de post

uw vermogen verdient

• veiligheid • f lexibiliteit • vast rendement van 3%

V

ermogensbeheer vraagt om een weloverwogen balans tussen

Van Dam, Van Dam & Verkade biedt haar klanten een vast
en gegarandeerd rendement van 3%. Dit aantrekkelijke rendement
kan zij bieden door te beleggen in goed, gunstig gelegen en optimaal
verhuurd commercieel vastgoed op goede, gewilde locaties in Duitsland, Nederland en de V.S.

Contact

Pagina 6

Bent u op zoek naar een ideale combinatie van veiligheid,
Vraag dan nadere informatie of maak een voor u vrijblijvende afspraak voor een persoonlijke toelichting op de
mogelijkheden.

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
Herengracht 74 | 1015 BR Amsterdam |
020 - 48 96 500
info@vandamvandamverkade.com
www.vandamvandamverkade.com

Veilig
Uniek
Flexibel

Persoonlijk
Gegarandeerd
Ruime ervaring

Unieke zekerheid
Sterke portefeuille
Persoonlijk betrokken
Maximaal klantgericht
Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Operatie David Sawayfa
David Sawayfa is ongetwijfeld de meest bekende bewoner
van en tevens helper in Jemima.
David is al vaak in Nederland geweest en
heeft spreekbeurten gehouden, want hij
spreekt Arabisch, Engels en Nederlands. In
Jemima vangt hij groepen bezoekers op en
verzorgt dan een presentatie over Jemima.
Ook is hij de beheerder van het guesthouse
‘De Herberg’ in Jemima, waar bezoekers
kunnen overnachten.
Velen zullen afweten van zijn medisch
verleden. Daar zijn in Nederland
verschillende radio- en tv-uitzendingen aan
gewijd. David werd als baby met een open
buikje geboren in de omgeving van
Bethlehem.Via het ziekenhuis in Jeruzalem
kwam hij in het Radboud ziekenhuis te
Nijmegen en werd daar geopereerd.
Inmiddels is David 32 jaar en heeft veel last

van blaasstenen. In overleg met de artsen in
het Hadassa ziekenhuis in Jeruzalem en het
Radboud ziekenhuis is besloten dat zijn
operatie het best in Nederland kan worden
uitgevoerd.
David is sinds eind augustus in Nederland.
Aan zijn reis, het verblijf, de operatie en de
nazorg zijn echter flinke kosten verbonden.
Daarom is de ‘Operatie David’ gestart.We
hopen op deze wijze een fonds te vormen
waar deze kosten uit kunnen worden
betaald.Als u bij wilt dragen kunt u uw gift
overmaken op bankrekening NL53 RABO
0367 5075 60 t.n.v. de Stichting Jemima met
de vermelding ‘Operatie David’.

David Sawayfa is de meest bekende
bewoner van Jemima. Beeld: Jemima

Kees Bel, voorzitter
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Puzzelactie Jemima succesvol
De puzzelactie van Jemima van afgelopen zomer was zeer
succesvol. Er kwam ruim 25.000 euro aan donaties binnen.
Eind juni verscheen de speciale Jemimapuzzel in het Reformatorisch Dagblad en
het Nederlands Dagblad. Jemima moest
inkomsten derven omdat in Nederland alle
presentaties, zangavonden, beurzen en
markten plotseling waren stilgelegd. Er
waren alleen een paar ‘digitale’
zangavonden.Vandaar de puzzelactie.
Vele honderden deelnemers stuurden
samen met de oplossing van de puzzel een
donatie in. Bij elkaar leverde dat ruim
25.000 euro aan donaties op en nog eens
6000 euro die jaarlijks aan Jemima wordt
overgemaakt. Omdat de pagina’s in het RD
en ND betaald werden door sponsors was
de netto-opbrengst voor Jemima.Alle gevers
en sponsoren hartelijk dank.
Notaris Van der Heiden uit Molenlanden
verrichtte op 22 juli de trekking van de
prijzen. De hoofdprijs, twee vliegtickets

Amsterdam-Tel Aviv en een week gratis
verblijf bij Jemima ging naar Evelien
Berkhoff uit Westerhaar-Vriezenveensewijk
die samen met haar neefje Diederick de
puzzel maakte en instuurde. Evelien is al
twee keer eerder in Jemima geweest bij een
vriendin die daar toen vrijwilligster was.
“Het is de moeite waard om in Bethlehem
te verblijven”, zegt ze.
De 1e prijs ging naar de familie Hardenbol
uit Nieuw-Lekkerland. Zij wonnen een
retourvlucht Lelystad-Texel voor 3
personen met lunch/koffie bij restaurant de
Slufter op Texel. De 2e prijs ging naar Mieke
Roerig Haddeman uit Musselkanaal: voor
vier personen een tocht door de
Rotterdamse havens op de
Pannenkoekenboot. En de 3e prijs was
voor mevrouw D. de Gelder-Saly uit
Hendrik Ido Ambacht. Zij mag met vier
personen een bezoek brengen aan de

Evelien Berkhoff uit WesterhaarVriezenveensewijk loste samen met haar
neefje Diederick de puzzel op.
Beeld: Berkhoff
beeldentuin, het zandsculpturenfestijn en
lunchroom de Rozentuin in Garderen.
Riekelt Pasterkamp

Steun het werk van Jemima!

Verjaardagen
September
1 Ra’fat Halasa (Jachin)
10 Karam Hasan (Eber)
27 Ikram Issa (Lemuel)
27 Nour Mansuer (Lemuel)
29 Issa Jamil (Jachin)

Van het bestuur
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Door de omstandigheden hebben we
besluiten moeten nemen die we vooraf niet
hadden bedacht. Zo is bijvoorbeeld de grote
voorraad Jemima Magazines 2020 die was
gedrukt voor zangavonden en andere
evenementen, nu huis-aan-huis- verspreid in
een aantal woonplaatsen.
We hadden gehoopt dat de dagactiviteiten
in gebouw Eber wat eerder dan gebruikelijk
zouden starten. Helaas is dat door de
tweede coronagolf niet mogelijk.Wel
komen nu steeds groepjes personeel alle
voorbereidingen treffen voor de start van
de dagactiviteiten in september.
Vanwege mogelijke medische complicaties
is het noodzakelijk dat David Sawayfa in het
Radboud ziekenhuis in Nijmegen wordt
geopereerd. Zijn reis, verblijf, operatie en
herstel zal de nodige kosten met zich
meebrengen. Dat vraagt om een
fondswervingsactie.
Shadi
De plaatsing van onze nieuwe bewoner
Shadi, van een paar maanden oud, met het
syndroom van Stüve-Wiedemann heeft ons
veel hoofdbrekens gekost, maar nu heeft hij
met al zijn zwakheid en benodigde zorg
een plekje in Jemima. Op deze wijze
mogen we een christelijke handreiking
doen in een omgeving waar de Christus is
geboren, maar waar nauwelijks meer iets
wordt gevonden van de christelijke cultuur
en het christelijke geloof.

In memoriam
Op 20 augustus bereikte ons het droeve
bericht dat David Spykstra na een zeer
korte ziekte is overleden in de leeftijd 46
jaar. David was de echtgenoot van Judith
Spykstra-van Weelden. Judith was in het
verleden vrijwilligster bij Jemima. Zij was
dagopvang coördinator van 2005 tot 2011.
Ook zorgcoördinator van 2009 tot 2011 en
stafmanager van 2011 tot 2012.Toen
trouwde zij met David. David en Judith
hebben samen drie kinderen gekregen. Dat
de Heere Judith en de kinderen moge
vertroosten en ondersteunen in dit zware
verlies.
Concerten
Er zijn de afgelopen maanden drie
livestream concerten verzorgd vanuit de
Augustijnenkerk in Dordrecht. Ze waren
live te volgen en men kon doneren voor
Jemima. Meewerkenden: Martin Mans
(orgel), Mark Brandwijk (piano), Jantine
Kalkman (trompet), Jonathan Mandemaker
(euphonium), damesensemble Young Ladies
Choir Hadassah en Ria van den Noort
(dirigent). De opbrengst was prachtig; Ria
maakte 2300 euro over voor Jemima.Alle
medewerkenden, luisteraars, kijkers en
gevers heel hartelijk dank!

Oktober
4 Ezz El-Deen Jawareesh (Eber)
5 Rana Darweesh (Ruchama)
9 Mohamed Abu Slima (Jachin)
26 Abed Kader Mifreh (Eber)
November
11 Hanien (Kezia)
17 Rasha (Ruchama)
21 Malik Salah (Eber)
27 Omran Al-Jirashi (Eber)
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?

