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BETHLEHEM
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de
duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn
in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
(Micha 5:1, HSV)
Betlehem mag dan een kleine stad geweest zijn in de oudheid, onbelangrijk was ze
allerminst. Dit is de plaats waar Jakob Rachel begroef, waar de profeet Samuel David tot
koning zalfde, waar de Moabitishe Ruth Boaz ontmoette en waar Jezus werd geboren.
De stad ligt in een vruchtbaar gebied, zoals haar ander oude naam, Efrata, (‘Vruchtbaarheid’)
al aangeeft. De naam Betlehem betekent ‘Broodhuis’ en de Arabische naam, Bayt Lahm
(‘Vleeshuis’) duidt er eveneens op dat er geen gebrek aan voedsel bestond. In de dalen
bevinden zich akkers voor wijnranken, olijf-, amandel- en vijgenbomen. De heuvels boden
voedsel voor schapen en geiten. In de zomer en herfst is het landschap nog grauw, maar
de winterregens kleuren het gebied weer groen.
Het oudste gedeelte van het stadje bevindt zich op een hoogte van 777 meter
boven de zeespiegel en 1267 meter boven de Dode Zee. Inmiddels is
Betlehem uitgebreid met Beit Sahour in het oosten en Beit Jala in
het westen. Deze drie woonplaatsen ten zuiden van Jeruzalem
liggen in Palestijns autonoom gebied. Ten zuiden van
Betlehem ligt de Joodse nederzetting Efrat.
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GROTE PLAATS
Voor het eerst in de geschiedenis van Jemima geven we
een Glossy uit, een speciaal magazine over Jemima. In woord en
beeld neemt journalist Riekelt Pasterkamp u mee naar Bethlehem.
In de zomer van 2019 verbleef Riekelt samen met zijn vrouw
enkele weken in Jemima en werd geraakt door de bewoners en de
andere kinderen met veel beperkingen die Jemima verzorgt in de regio
Bethlehem. Riekelt’s vrouw zette zich in voor de verzorging terwijl hij materiaal verzamelde
voor deze glossy. Hij maakte foto’s, sprak met veel mensen en verdiepte zich in de cultuur.
Ook woonde hij de dagopeningen, de dagactiviteiten en de zondagsschool bij. Hij merkte
op welk een grote plaats het christelijke kindertehuis Jemima in de brede regio en de
moslimwereld mag hebben. Al deze indrukken legde hij vast in deze glossy. Lees over
Ahmed, Nour en alle andere bewoners van huize Jemima.
We wensen u veel kijk- en leesgenoegen en we hopen dat u zo wat zicht krijgt
op het mooie en noodzakelijke werk dat met zoveel liefde voor de medemens
met beperkingen mag worden gedaan. Omdat dit werk uitsluitend met
het geld van Nederlandse christenen wordt uitgevoerd, hopen we
ook dat u Jemima in de toekomst wilt steunen.
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Kees Bel, voorzitter stichting Jemima
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Niet hard, maar met het hart

Financiën en visums
zijn een aanhoudende
zorg voor Jemima.
“We moeten worden
als een kind en op God
vertrouwen.”

werken bij Jemima

Nour is een van de bewoners van Jemima.

Huis Jemima ligt in Beit Jala op
een heuvel tussen Jeruzalem en
Bethlehem. Het werd in 1982 als

kindertehuis opgericht door het echtpaar
Ed en Heleen Vollbehr op verzoek van
de Israëlische overheid. De schaamte
over een kind met een lichamelijke of
verstandelijke beperking was en is groot
in de Arabische cultuur. Bekend is het
verhaal van een vader die zijn oudste
zoon jarenlang voor de familie verborgen
heeft gehouden.
De Golfoorlog, twee intifada’s, het
overlijden van Heleen en de terugkeer
van Ed naar Nederland lieten hun sporen
na bij Jemima. Zuster Emmanuela
Micaleff heeft het allemaal meegemaakt.
“We hadden tijdens de Golfoorlog
geen gasmaskers omdat het Palestijns

gebied was. De kinderen sliepen op
de grond.” De 88-jarige katholieke non
woont in een klooster in Oost-Jeruzalem
en is bedreven op Facebook. Ze was
25 jaar vrijwilliger bij Jemima. “Er was
liefde voor de kinderen. Voor mij was
dat alles.” Op haar 80e stopte zuster
Emanuela bij Jemima. “We zien elkaar
weer in de hemel. Daar is geen ziekte,
pijn of handicap.”
Gezin
“Bij Jemima doen we alles met elkaar,
net als in een gezin”, zegt manager
Lana Zoughbei (36). “Je hoeft niet
hard te werken, als je maar met je
hart werkt.” In het christelijke huis
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Alle hens aan dek in de keuken van Jemima.
Vandaag staat er courgette gevuld met
rijst en gehakt op het menu. De courgettes
moeten allemaal geschild worden.
Iedereen helpt mee, van technische man
Rober tot Lana, de manager. Gisteren deden
ze dat ook al toen het schoolgebouwtje
schoongemaakt moest worden voor het
nieuwe seizoen. Handen uit de mouwen:
poetsen en boenen. Tot er geen druppel
water meer uit de kraan kwam. De tank
onder het schooltje was leeg. Paar dagen
wachten op de tankwagen.

worden 20 bewoners permanent
opgevangen. De dagopvang telt
40 kinderen. Verder verlenen
de medewerkers van Jemima bij
40 gezinnen thuiszorg. In Jemima werken
30 lokale krachten. Daarnaast zijn
er twee buitenlandse vrijwilligers en
verschillende stagiares uit Nederland.
Het probleem voor deze vrijwilligers
is dat Israël in de regel slechts voor
drie maanden een visum geeft.
De Nederlandse Liesbeth werkt tien
jaar in Jemima. Ben uit Duitsland kwam
32 jaar geleden langs en is nooit meer
weggegaan. Ze kunnen morgen te horen
krijgen het land uit te moeten.
Per jaar is 600.000 euro nodig om Jemima
draaiend te houden. Dat geld komt
allemaal uit Nederland, van particulieren,
kerken en acties. Bestuursvoorzitter
Kees Bel is vol goede moed. “We moeten
worden als een kind en op God
vertrouwen.” Het is de wens van manager
Zoughbei om meer kinderen op te nemen.
“Niet om te groeien, maar om een brug
te slaan naar de ouders. Het blijven hun
kinderen. Zij moeten er uiteindelijk zelf
voor kunnen zorgen.”
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Zuster Emmanuela Micaleff.
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Jemima
is de naam van de
oudste dochter van Job (zie
Job 42 vers 14). Jemima betekent
duif, tederheid. Die tederheid mag
worden teruggevonden in het werk
dat in Jemima mag worden gedaan.
De bewoners worden met liefde
verzorgd. Soms zijn ze niet goed
bereikbaar, maar als ze liefde
ervaren, reageren ze altijd
positief.
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Liesbeth met bewoner Sameh.

Directeur Lana Zoughbei met Nour.

Kijk op www.jemima.nl

Pianoles in Jeruzalem
Nadia (43 jaar) en haar zus
Rasha (42) zijn de oudste

bewoners van Jemima in

Bethlehem. Ze wonen er al
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sinds de zomer van 1982.

Hun Arabische ouders wisten na hun
geboorte niet wat ze met de gehandicapte
meisjes aan moesten en verborgen hen
daarom maar in een kamer in hun huis.
De buitenwereld wist niets af van de
kinderen. Rasha is blind en Nadia blind
en doof. Toen ze in Jemimakwamen,
konden ze alleen maar schreeuwen en
huilen. Praten deden ze niet. Het verschil
tussen dag en nacht kenden ze niet.
Een knuffel hadden de kinderen nog
nooit gehad. Ze werden liefdevol
opgevangen door Ed en Heleen Vollbehr,
de oprichters van Jemima.
Wie de beide zussen nu in Jemima
ontmoet, kan dat verhaal nauwelijks
geloven. Rasha is een muzikaal talent;
ze speelt op een grandioze manier
piano. Vroeger speelde ze ook orgel
tijdens Nederlandse kerkdiensten in
Jeruzalem. Muziek is haar leven. Ze krijgt
wekelijks in Jeruzalem les van een Joodsorthodoxe lerares. Nota bene: een in een
moslimgezin geboren vrouw die in een
christelijk huis woont krijgt les van een
orthodoxe Jodin. De wonderen zijn de
wereld nog niet uit.
Rasha laat echter wel zien dat
gehandicapten gaven en talenten hebben.
Dat ze iets kunnen en presteren. Er is
een bewoner van Jemima die drie talen
spreekt. Er zijn oud-bewoners die nu
getrouwd zijn. Baha bewerkt olijfhout.
Zeg niet dat deze mensen zielig zijn.
Waardeer wat ze kunnen, stimuleer hen
om het beter te doen. Daar zijn helpers
voor nodig met hart voor de zaak.
Die de letterlijke warmte van buiten in
Bethlehem (dagelijks dik 30 graden)
op een figuurlijke wijze mogen bieden
aan de bewoners. De oprichters
van Jemima waren geraakt door de
woorden uit Mattheüs 25: „En de Koning
zal antwoorden en tot hen zeggen:
Voorwaar zeg ik u: Voor zoveel gij dit
een van deze Mijn minste broeders
gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”
Een opdracht en een belofte ineen, waar
we alleen maar amen op kunnen zeggen.

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

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
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Een emmertje en een

Legoblokje

Aan het einde van de gang of
buiten in het kleine speeltuintje
zit Ahmed op de grond, gooit
het blokje omhoog, pakt het op
en gooit het opnieuw. Urenlang.
Helemaal in zijn eentje. Ahmed is
17 jaar, heeft de lengte van iemand
van zeven en de verstandelijke
vermogens van een peuter. Hij lijdt
aan dwerggroei en is zwaar
autistisch. Ahmed kan niet praten,
maar wel alles duidelijk maken.
Toen hij 1,5 jaar oud was, kwam hij
in Jemima. Ondervoed en ver achter
in ontwikkeling. Hij was het negende
kind in een gezin. Vijf van zijn broers
en zussen zijn overleden. Zijn ouders
zijn neef en nicht. Toen Ahmed
zeven maanden oud was, heeft zijn
vader het gezin verlaten.
Ahmed zit in groep Lemuel (een
koning genoemd in Spreuken),
samen met Nour, Sameh en Ikram.
Dit trio zit in een rolstoel. Als de
groepswerker met ze naar buiten
wil, is dat een hele operatie.
Een rolstoel in de lift, naar beneden,
parkeren in de speeltuin en terug
voor nummer twee. Een rolstoel
met iemand erin bij 30 graden een
helling opduwen, is een best zwaar.
Nour is de gangmaker in de groep,
hij kan smakelijk lachen. De knul
van bijna tien heeft gitzwart
haar en prachtige donkere ogen.
Zijn moeder was ongehuwd
zwanger, een schande binnen de
Arabische cultuur. Ze werd door
haar familie met de dood bedreigd.
Toen Nour gehandicapt bleek te
zijn, is hij verstoten.
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Een emmertje, een
oranje Legoblokje en
een balletje.
Meer heeft Ahmed
niet nodig om
zich de hele dag te
vermaken.
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ZONDAGSSCHOOL
Ronduit indrukwekkend is de zondagsschool. Uit alle groepen
verzamelen kinderen en volwassenen zich op zondagmorgen in
de grootste ruimte van het schooltje. In een kring muziek maken en
zingen („Read your Bible, pray every day”) en een Bijbelvertelling.
Dit keer over de verloren zoon. Vader wachtte op hem, wilde hem
terug, ondanks alles wat de jongste zoon had gedaan. Na een
halfuur is het tijd voor het slotlied: „Zoek eerst het Koninkrijk
van God.” Ahmed kijkt aandachtig de kring rond, Nour
Bij het ”halleluja” verschijnt een stralende
glimlach op haar gezicht.
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slaat met twee houten stokjes tegen elkaar. En Ikram?

Post halen
in Jeruzalem
David Sawayfa was bijna 2 jaar toen hij werd opgevangen
in het tehuis Jemima. „Ik werd geboren met een open buik.
Het was niet duidelijk of ik een jongen of een meisje was.”
Zijn ouders gaven hem een jongensnaam: Hilmi. Hij werd
geopereerd in ziekenhuis Hadassah in Jeruzalem en
naar het Caritas babyziekenhuis in Bethlehem
gebracht. Dat klopte in 1989 aan bij Ed en
Pagina 16

Heleen Vollbehr van Jemima.

David met een groep bezoekers bij Jemima.
In april 2002 wist hij dat hij als jongen
door het leven wilde gaan. „Ik wilde
me eerst Ed of Eduard noemen, want
ik heette Heleen. Maar uiteindelijk
koos ik voor David. Die naam past in
de Arabische en Joodse cultuur. Ik heb
er ook met anderen over gesproken.
Ze zeiden: „We staan achter jouw besluit.””
In juni 2002 ging hij weer naar
Nederland om te kijken wat de
medische mogelijkheden waren.
Een hormoonbehandeling bleek de
enige optie. In zijn Palestijnse paspoort

staat nu: ”Daoud”, Arabisch voor
David. Het geloof in de Heere Jezus is
belangrijk voor de gastheer. „Ik heb
geleerd mijn geloof met daden te laten
zien, niet met woorden.”
In Jemima is hij als gastheer
verantwoordelijk voor het gastenverblijf.
Hij vangt de gasten op die het huis
willen bekijken en komen logeren.
Ook gaat David minimaal een keer
per week naar Jeruzalem om de post
te halen. Er zitten altijd wel kaarten en
brieven uit Nederland tussen.
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Het echtpaar nam David Sawayfa op en
bracht hem naar Nederland om te kijken
wat de mogelijkheden waren voor verdere
behandeling. Medici konden van hem een
meisje ‘maken’. Hij zou dan als Heleen
door het leven gaan. „Ik neem dat het
ziekenhuis niet kwalijk”, zegt Sawayfa.
„Ze deden wat ze destijds konden. Maar
toen ik als kind opgroeide, voelde ik dat
ik een jongen was. Ik wilde met speelgoed
voor jongens spelen en ik droeg graag
een stropdas en andere jongenskleding.
Toen heb ik God om Zijn leiding gevraagd.
Ik bad: „Wie ben ik eigenlijk?””
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Geïnteresseerd in weer gaan werken?
Bel of app naar 06 37 18 40 23 of mail naar hr@adullamzorg.nl.
Kijk ook op werkenbijadullam.nl voor actuele vacatures.

Betrouwbaar met Middelwateringbouw!

Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. is
de betrouwbare bouwpartner van particulieren,
overheidsinstellingen en bedrijven. In samenwerking met onze opdrachtgevers ontwikkelen
en realiseren wij de meest uiteenlopende
werken in de woningbouw en utiliteitsbouw.
Speerpunten binnen onze onderneming zijn:
• Betrouwbaarheid
• Kwaliteit
• Klanttevredenheid
Chris Lebeauhof 16, 3059 LN
Rotterdam-Nesselande
Postbus 138, 2900 AC
Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 200 44 00
info@middelwateringbouw.nl

BOUWERS MET VISIE |

www.middelwateringbouw.nl

Hoornbeeck College
heeft hart voor mensen,
in Nederland én Israël

www.hoornbeeck.nl

HIJ LAAT NIET LOS
In het voorjaar van 2019 mochten wij samen een maand dienen in Jemima.
Een bijzondere periode die diepe indruk heeft gemaakt. Een indruk die u wellicht herkent als u
hier ooit op bezoek ben geweest. Te midden van de arabisch-islamitische samenleving ligt daar op de
helling een christelijke instelling, Jemima. Hier wordt omgezien naar de zwaksten in de samenleving.
Dit project heeft door de jaren heen veel mensenharten geraakt, God laat Jemima niet los. Hij brengt
mensen op het pad die hier mogen dienen voor een week, maand, jaar en zelfs sommigen tientallen jaren.
Hij laat nooit los wat Zijn hand begonnen is! Dit is een troost voor iedereen die bij Jemima betrokken is.
Door moeilijke, verdrietige en vreugdevolle tijden heen mogen we de hand van God zien.
Afgelopen voorjaar hebben we ook duidelijk ervaren dat God ons riep om hier voor langere tijd te dienen.
Onze eerste reactie was: „Hoe dan Heere?” Gezien de visaproblematiek wisten we echt niet hoe we gehoor
moesten geven aan deze roeping. God plaatste personen op ons pad en opende deuren die we zelf niet
kenden. We ervaren dat God niet alleen roept, maar dat Hij ons ook niet loslaat hierin.
Inmiddels zijn we druk bezig met veel zaken aan het loslaten. Ons werk, veel spullen, je huis. Heel veel
wat je in Nederland hebt moet je voor langere tijd, of voorgoed loslaten. Dit is niet altijd even makkelijk.
Op het moment dat je iets moet loslaten merk je hoe vast je aan iets zit. Maar als we het daarmee
moeilijk hebben denken we aan Jemima. Dat prachtige huis op in helling, vlakbij Bethlehem.
Een project wat al meer als 35 jaar niet losgelaten wordt door God. Een project wat in ons hart
zit en ons niet loslaat. Dan in het niet moeilijk om hier iets los te laten.
God laat Jemima niet los. Hij laat u en mij nooit los.
Hij laat niet varen de werken Zijner handen.
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Peter Heemskerk

In en
om Bethlehem
is de natuur prachtig.
Bloemen in de mooiste kleuren
van de regenboog. De vrucht van de
cactus is moeilijk te plukken, maar goed
te eten. Natuurlijk zijn er ook dieren te
vinden in dit deel van het land: kamelen,
geiten en schapen. En de (zwerf)
katten in de buurt van Jemima doen
zich tegoed aan wat ze in de
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vuilcontainer vinden.

Pagina 21

Kijk op www.jemima.nl

In de keuken
is kok Teresa de baas.
De goedlachse dame ziet er niet
tegenop om voor ruim dertig personen
makloubeh te maken, een typisch Arabisch
gerecht met groenten, rijst en aardappels.
Dagelijks om 13.00 uur is er warm eten. De warme
maaltijden zijn af te halen in de keuken op de begane
grond. Zaterdag krijgt iedereen ook een portie
voor zondag mee, want dan ligt de keuken plat.
Soms zijn er pannenkoeken. Als iemand tegen
Teresa zegt dat ze pannenkoeken op de
Hollandse manier bakt, steekt ze
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beide duimen omhoog.

Recept Makloubeh (heerlijk rijstgerecht uit het Midden-Oosten)
Voor 4 personen
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.

Pagina 23

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)
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VOORBEELD
VAN JEZUS
Bethlehem –in Palestijns gebied– is de plek waar Jezus is
geboren. Waar Zijn kribbe zou hebben gestaan, is een kerk
gebouwd waar iedereen gebukt naar binnen moet. Vanuit de
hele wereld komen mensen naar deze plek. Niet ver van deze
Geboortekerk volgen christenen het voorbeeld van Jezus en
kijken om naar de zwakken in de samenleving. De lokale
werkers en vele vrijwilligers uit Nederland en Duitsland
bieden in Jemima liefde en zorg. Op de vraag of er
in het gebied nog iets terug te vinden is van de
Heere Jezus, reageert een werker direct:
“Jazeker, in de ogen van de
kinderen.”
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Jean en Rober Anstas met de Jemima-bus
voor de Geboortekerk.

Kijk op www.jemima.nl

jij wij
samen
Versterken van de positie van mensen met een
beperking in gezin, kerk en samenleving
Ondersteunen bij individuele hulpvragen
Bezoeken lotgenotenbijeenkomsten

LID WORDEN? www.helpendehanden.nl/lidworden

VAKORGANISATIE MET BIJBELSE VISIE

vacature

Haal meer
uit je werk...
met de RMU!

Samen werken in de
bakkerij
En waar liggen jouw talenten?

Denkt mee
over christen-zijn
op je werk

Komt op voor
jouw belang en die
van jouw sector

Laat een christelijk
geluid horen in
Nederland

Geeft persoonlijk
advies over werk
en loopbaan

Voor samenwerking
tussen werknemers
en ondernemers

Benieuwd naar het ledenvoordeel?
RMU.NU

Binnen De Schutse zorgen we samen voor passend
werk. Zo maken we samen heerlijke appeltaarten,
die door onze deelnemers wordt verkocht in het
winkeltje. Dat is dagbesteding dat perspectief biedt en
voldoening geeft. Daar wil De Schutse voor zorgen!
Wil jij ook je talenten inzetten voor en met je
medemens? Kom dan eens kennismaken met ons.
Stuur ons je cv via vacature@deschutse.nu of kijk op
werkenbijdeschutse.nl.

De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Blijf het werk van Jemima steunen!

Kijk op www.jemima.nl

Uw hart verlangt naar Israël
Leg een verbinding met het
land en het volk van Israël

Reizen met meerwaarde
Israël vanuit het hart (10 dagen)
Israël & Jordanië Ontdekkingsreis (10 dagen)
Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)
Van Auschwitz naar Israël (12 dagen)
Israël Natuurreis (11 dagen)
Zesdaagse voorjaarsreis naar Israël (6 dagen)
Israëlreis land van de profeten (11 dagen)
Verdiepingsreis Israël (12 dagen)
Israël in Woord en beweging (10 dagen)
Israël rondom het Meer van Galilea (12 dagen)
Jongerenreis Israël (10 dagen)
Verbindingsreis Israël (11 of 15 dagen)
Loo�uttenfeest & Jeruzalemmars (11 dagen)
Wandelreis Israël (10 dagen)
Experience Israël singlereis (10 dagen)
Kijk voor meer inspirerende
reizen op onze website.

www.israelidoedreizen.nl T: 0314 - 363 280 E: info@israelidoedreizen.nl

