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Jemima klimt weer op uit het dal
Het is een moeilijke tijd geweest en we zijn er nog niet,
maar we mogen weer uit het dal klimmen! De precaire
financiële situatie die gedurende de laatste jaren was
ontstaan, maakte ingrijpen noodzakelijk. In augustus
vorig jaar, moesten het bestuur en het managementteam
acht gehandicapte bewoners naar huis te sturen omdat er
geen geld meer was voor de verzorging.
Ook andere bezuinigingen waren noodzakelijk en zijn uitgevoerd. Dat gaf wat
financiële ruimte. Daarnaast zijn de
inkomsten weer wat gestegen. Daardoor
kon één van de kinderen al weer terug
komen en aan terugkomst van de tweede wordt gewerkt. De naar huis gestuurde kinderen zijn niet aan hun lot overgelaten of uit het oog verloren. Onder
supervisie van care coördinator Lana
Zoughbi vindt nog steeds regelmatig
huisbezoek plaats. Het is de wens en het
gebed van allen die bij Jemima betrok-

ken zijn dat meer bewoners op termijn
weer in hun vertrouwde omgeving
kunnen terugkeren.
Tot onze verwondering mochten we
2013 met een kleine plus afsluiten. Dat
kwam mede door uw gaven en het feit
dat het Palestijnse ministerie van Sociale
Zaken, dat zelf met grote budgettaire
problemen kampt, toch haar toezegging
voor 2013 is nagekomen. In de laatste
week van december vorig jaar ontvingen
wij die bijdragen.

Omdat Jemima niet over financiële
reserves beschikt en het grootste deel
van de inkomsten uit Nederland moet
komen, blijft geldwerving een belangrijke aandachtspunt voor het bestuur. Dit
geld komt met name van de christenen
in Nederland binnen door giften, vaste
donaties en collecten. Daarom blijft het
bestuur alert op besparingen en efficiencyverhoging zonder het zorgniveau van
de bewoners aan te tasten.
Hartverwarmend is de inmiddels spontaan aangeboden hulp van een aantal
zeer deskundige vrijwilligers op diverse
terreinen. Dat geldt ook voor vrijwilligers die enkele maanden ons in Jemima
willen helpen bij de verzorging en op
andere terreinen.
Het bestuur heeft een klachtenregeling
opgesteld en goedgekeurd. Ook stelde
het bestuur een anti-fraude- en corruptiebeleid vast en trof zij ten behoeve van de
website voorzieningen, behorend bij de
ANBI-status. Ook zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Vervolg op pagina 2 »

Blijf het werk van Jemima steunen!
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We schrokken erg, toen onze penningmeester Cor van Hengel enige weken
geleden met hartklachten moest
worden opgenomen in het ziekenhuis.
Gelukkig is hij na een aantal behandelingen weer thuis, maar moet wel
wat rustig aandoen. Juist hij heeft zich
vorig jaar bijzonder ingezet om Jemima
te helpen. Daarbij kwam zijn ervaring
als accountant hem bijzonder van pas.
Ook past dankbaarheid dat onze secretaris Jan Hemink na een ernstige ziekte
goed mag herstellen.
Het gestarte project voor financiële
adoptie van de bewoners is goed ontvangen. Reeds 23 aanmeldingen kwamen
binnen. Hopelijk komen ook op deze
nieuwsbrief weer nieuwe reacties
binnen. Graag roepen wij alle sympathisanten en donateurs op tot gebed
voor het voortbestaan van het in de jaren
tachtig van de vorige eeuw door Ed en
Heleen Vollbehr opgerichte Jemima,
zodat blijvend onderdak en christelijke
zorg geboden kan worden aan (zwaar)
gehandicapte kinderen en jongvolwassenen uit overwegend moslimgezinnen.
We hopen en bidden om Gods zegen
voor allen die bij Jemima zijn betrokken.

Een hartelijke
groet,
Kees Bel,
voorzitter

‘Ik heb een naam’
‘In een klein dorpje in Palestina trouwde
een stel. Niet lang daarna vertelde de
vrouw aan haar man: ‘Ik ben zwanger’.
De man was heel blij met dit nieuws. Na
5 maanden bezochten ze de dokter om
te kijken of ze een jongen of een meisje verwachten. Met een grote
glimlach vertelde de dokter dat het een jongen was. De vader was heel
blij: ‘Hoera, ik zal hem Ibrahim noemen, net als mijn vader (vooral in
de Palestijnse dorpjes is dat de gewoonte).
Gedurende de zwangerschap droomden ze veel over hun baby, hoe Ibrahim
zou opgroeien, hoe hij zou kruipen
en lopen rondom de tafel, dat hij hen
‘papa’ en ‘mama’ zou noemen.’
‘Toen brak de dag aan dat de baby zich
aankondigde. Ze zorgden voor mooie
kleertjes voor hem en na een heel
zware bevalling, werd de baby geboren.
De baby huilde niet, en het gezicht van
de dokter zag er niet geruststellend uit,
en de ouders voelden dat er iets fout
was. Ze waren zo bezorgd, maar de
dokter zei: ‘Het komt wel goed, maar
we zullen hem wel een paar dagen in
de couveuse houden’.
‘Na drie dagen vertelde de dokter dat
hun zoontje zuurstoftekort had opgelopen tijdens de bevalling, en daardoor
gehandicapt was. De ouders, die weinig
opleiding hadden gehad, begrepen
niet goed wat dit woord betekende. Ze
trokken Ibrahim warme kleding aan en
vertrokken met de auto. Het regende
heel hard, en de tranen van de moeder

maakten het dekentje waarin Ibrahim
gewikkeld was nat. Ze waren teleurgesteld en verdrietig. Niemand kwam
hen bezoeken en niemand kwam een
cadeautje voor Ibrahim brengen. De
vader was erg verward, hij gaf zelfs een
keer zijn vrouw de schuld, een andere
keer beschuldigde hij zichzelf hiervan,
hij begon te denken dat hij misschien
iets verkeerds had gedaan en dat God
hem nu strafte. Hij weigerde de baby
aan te raken of op schoot te nemen.’
‘Na een jaar werd opnieuw een jongetje geboren die ze Ibrahim noemde.
Dat betekende dat de eerste Ibrahim
niet bestond. Nu noemde men in het
dorp de man ‘de vader van Ibrahim’,
maar het is voor mij de vraag: ‘Welke
Ibrahim?’. Ik denk dat de mensen het
tweede kindje bedoelen. Dit doet me
zo’n pijn omdat dit eerste kindje geen
vloek of straf is, maar een gift van God.’
Lana al Zoughbei, care coördinator

Verband voor EB-kids
In 2007 zijn mijn man en ik in Israël
geweest en hebben Jemima bezocht,
waar vrienden van ons al jaren
werken. We ontmoetten Fatmeh, die
een ernstige, erfelijke huidziekte, nl.
Epidermolysis Bullosa (EB) heeft, waarbij de huidlagen makkelijk loslaten en
vele blaren en wonden vormen.
Haar lichaam moet dagelijks verbonden worden, wat veel pijn geeft en vele
meters verband kost. Verband is erg
duur en in Bethlehem moeilijk te krijgen. Daarom wordt het verband uitgewassen, opgerold en opnieuw gebruikt

tot het versleten is.
Vergelijken we de situatie met
Nederland, waar verband een houdbaarheidsdatum heeft en verband dan
weg gegooid wordt, dan is dat schrijnend. Daarom verzamel ik verband dat
te oud is of terug gebracht wordt bij
apotheken. Geef het mee naar Israël.
Verschillende mensen helpen mij hierbij.
Via Tineke, vrijwilligster voor Jemima,
is er contact met nog 4 EB-kids, die
veel verband nodig hebben. Mocht u
willen helpen met verband verzamelen,
dan ben ik daar erg blij mee en kunt

u mij mailen
voor praktische
afspraken (hjkreileman@gmail.com.) Alle soorten verband
zijn welkom. De grootste vraag is naar
absorberend verband en elastische
verbandrolletjes.
Het is fijn als u voor deze kinderen
en hun families wilt bidden. Ik hoop
een klein steentje bij te dragen aan het
levensgeluk van deze prachtige kinderen.

Hendrika Kreileman, Nijverdal.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 03675 07560

Jemima wordt bij u van harte aanbevolen door...
op die manier een heel aantal
mensen in Jemima kennen.
Wilt u wat Jemima doet in een
zin samenvatten?
Gods liefde laten zien aan kinderen in en om Bethlehem die vaak
liefde tekort komen.
Waarom is het werk dat
Jemima doet belangrijk?
Omdat er weinig anderen zijn die
dat werk goed oppakken. Helaas

is hier in de Arabische samenleving nauwelijks oog voor.
Jemima springt in om helper te
zijn waar geen helper is.
Wat wilt u tegen mensen die u
kennen en die dit lezen zeggen
over steun voor Jemima?
Zonder onze steun zal het mooie
werk dat daar gebeurt, niet doorgaan.

We hebben nog steeds hoop
“De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren;
maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan
enig goed..” (Psalm 34:11)
Na de reorganisatie in augustus jl. doen
we ons uiterste best voor het voortbestaan van Jemima. We hopen dat we meer
steun voor Jemima krijgen zodat we niet
nog een reorganisatie in 2014 moeten
doorvoeren.
Vanwege het bezoek van de Minister van
Gezondheid, Dr. Jawad Awwad, op 27
juli, kregen we wat voedsel gedoneerd
door een moslim instituut in Hebron dat
ons verbroedering laat zien als het gaat
om het dienen van gehandicapte kinderen in Palestina. De minister heeft ook
gelijk mijn documenten getekend waar-

door we de benodigde medicijnen vanuit
het Ministerie van Gezondheid kunnen
ontvangen en voor sommige medicijnen
is dat inmiddels ook al gebeurd.
Van het Ministerie van Welzijn in Van het
Ministerie van Welzijn in Palestina kregen
we eind december 2013 betaling voor 11
maanden, een bedrag van circa € 75.000;
in alle kerstgiften en vieringen konden
we zelf voorzien door de lokale steun.
We blijven hoop houden voor Jemima
om het werk te blijven doen zoals we tot
nu toe gedaan hebben, omdat het Gods

werk is om door ons, als gelovigen en
broeders en zusters in Jezus Christus,
deze mensen te dienen die voor zichzelf
niet om hulp kunnen vragen. Wij zijn
hier voor hen allen samen om met hard
werken hen een beter leven te bieden in
een samenleving die hen niet voldoende
steun geeft. We hebben nog steeds veel
hoop dat we de mening van deze samenleving over kinderen met een handicap
positief kunnen veranderen.
Raed Hanania, Director of Jemima
Foundation

Kerstfeest in Bethlehem
Vanuit de stad Bethlehem klonk bij het Kerstfeest tot alle
landen in de wereld een boodschap die oproept tot liefde en
vrede. Deze boodschap begon meer dan 2000 jaar geleden
toen Jezus in een klein land in Bethlehem geboren werd.
Bethlehem is niet alleen een plek waar je veel lichtjes, rode
ballen, grote bomen en de Kerstman ziet en waar cadeaus gegeven worden. Je kunt er ook mensen zien die liefde in het hart
hebben om in Jezus naam te delen aan de armen.
Kerstliederen werden door heel Bethlehem gehoord, de
Geboortekerk was gevuld met pelgrims uit heel de wereld; ze
zijn gekomen om de geboorteplaats van Christus te zien en om

samen te bidden voor vrede in de
hele wereld. Jemima heeft veel
steun gekregen in deze gezegende dagen en we hebben gebeden
voor veilige landen, een wereld
zonder oorlog en misbruik en we
hebben de boodschap van Jezus vanuit hartje Bethlehem in Jezus naam verspreid.
De bewoners van Jemima wensen al onze donateurs en vrienden een gelukkig 2014.
Lana Al Zoughbei, care coördinator

Kijk op www.jemima.nl

Pagina 3

Michael Mulder

directeur van het Centrum
voor Israëlstudies

Hoe lang kent u Jemima?
Dat is al heel lang. Als lid van de
Christelijke Gereformeerde Kerk
en betrokken bij het werk van de
kerk naar buiten, hoorde ik geregeld van Jemima. Sinds 2006 ben
ik directeur van het CIS (Centrum
voor Israël Studies) en kom ik
veel in Israël en Bethlehem. Zo
bezoek ik Jemima 1 à 2 x per
jaar, bijvoorbeeld met groepen
studenten van de Christelijke
Hogeschool in Ede. Ik leerde
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Dag van de handicap
Er was eens een oude man die naar
Frankrijk ging om zijn zoon te bezoeken. Deze man verdwaalde op een vliegveld waar niemand hem verstond zodat
men hem ook de weg naar de juiste
hal niet kon wijzen. De mensen zagen
deze man als een gehandicapte omdat
hij noch Frans of Engels verstond. Deze
omgeving maakte hem dus vanwege de
taal een gehandicapte. Ik merk dat een
niet aangepaste omgeving van ons een
gehandicapt persoon kan maken.
In veel dorpen rondom Bethlehem vinden
ouders het fijn om veel zonen te krijgen
die hen, als ze oud geworden zijn, zowel
financieel als materieel kunnen steunen.
Dit vanwege het ontbreken van instellingen voor ouderen en het feit dat de overheid geen zorg voor hen draagt.

Als ouders een gehandicapt kind krijgen,
denken ze dat het een straf van God of
een vervloeking van de duivel is. Meestal
krijgt de moeder hier de schuld van. Als
christenen zien we zo’n kind als een
zegen van God. De zorg voor dit kind
zal in de toekomst zwaar zijn omdat
hij meer zorg nodig heeft, en de gezinnen hem vanwege allerlei redenen niet
kunnen steunen. Denk aan de moeilijke
financiële situatie, de omgeving die niet
naar zijn behoefte is aangepast, de regering die niet zorgt voor de middelen die
nodig zijn, zoals medicijnen, medisch
personeel en zorgcentra. Gebrek aan
specifieke kennis en zorg ontneemt dit
kind deelname aan de maatschappij, en
doet geen recht aan hun behoefte aan
scholing, spelen, gezond voedsel, medicijnen en vervoer.

Op 3 december jl. heeft Jemima samen
met andere gehandicaptenorganisaties de
‘Dag van de handicap’ georganiseerd om
mensen ook de positieve kant van gehandicapten te laten zien, en mensen te laten
ervaren dat de samenleving mensen ook
gehandicapt maakt door hen te beperken.
Er waren 400 gehandicapten aanwezig
die allemaal aandacht vroegen voor hun
rechten. Er werd gezongen, geschreeuwd,
gespeeld, gedanst of gehuild. De activiteiten werden verzorgd door de gehandicapte kinderen zelf. Het meest bijzondere was
wel het perfecte pianospel van het blinde
en autistische meisje Rasha.
Lana Al Zoughbei, Care coördinator in
Beit Jala

Mary,

houdt van de bewoners en haar werk
Al een lange tijd werk ik in Jemima. Ik houd van mijn werk
als werk, waarmee ik in staat ben mensen te helpen die
het nodig hebben, om hen een glimlach te geven en hun
pure harten aan te raken. Wat nog meer maakt, dat ik van
mijn werk houd, is de warme atmosfeer, waardoor ik mij
thuis voel. Ik ben niet de enige die het zo voelt, het is een
algemeen gevoel onder de werknemers, ondanks het zware
werk en de moeilijke cliënten waar we mee moeten werken.
De glimlach verdwijnt niet van de gezichten in Jemima.
Ik begon met werk in Kezia, dat toen buiten Jemima gevestigd
was, met de oudere meisjes van Jemima. Ik werkte gewoonlijk
met de meisjes en het brak mijn hart dat ze niet eens in staat
waren de simpelste handelingen uit te voeren. Daarom stelde
ik voor een workshop te beginnen voor deze meisjes. Ik werkte
mee met dit project voor 1,5 jaar. Een workshop werd voor hen
geopend in Beit Sahour. Deze meisjes waren bezig met papier
recycling en maakten prachtige handgemaakte wenskaarten.
Ik werkte 1,5 jaar in deze workshop. Toen verliet ik de workshop om persoonlijke redenen voor een paar maanden. Daarna
solliciteerde ik weer bij Jemima en werkte daar met cliënten
van verschillende niveaus. Mijn manier van werken was individueel. Fatmeh was één van deze kinderen. Zij verbaasde mij en
ik concentreerde mij op haar en concludeerde dat Fatmeh niet
verstandelijk gehandicapt was en thuishoorde op een gewone
school, zoals andere meisjes van haar leeftijd. Ik praatte er over
met Peter en Tineke en deed mijn uiterste best bij alle scholen

om haar te plaatsen. Maar geen
van de scholen
nam haar aan vanwege haar lichamelijke
ziekte. Het goede nieuws kwam met een telefoongesprek met
mijn zus, die hoofd is van de Amerikaanse Jeruzalem school,
dat de school haar zou toelaten. Ze begon op de leeftijd van 5
jaar met de kleuterschool en zit nu in de 3e klas van het voortgezet onderwijs. Ik gaf bijles Arabisch tot de 2e klas van de
middelbare school.
Ik werkte ook met andere kinderen van een hoger niveau, om
hen te helpen ontwikkelen in de leervakken. Door hard werken
en ervaring heb ik een curriculum ontwikkeld dat in bibliotheken niet beschikbaar is.
Op dit moment gebruik ik dit curriculum en zie verbazingwekkende resultaten bij de kinderen. Daarbij word ik geholpen
door Diala. Ik leerde haar werken met de methode.
Ik hoop en bid dat Jemima altijd open zal zijn voor de kinderen die het nodig hebben, want Jemima is de enige organisatie
in Palestina die de ernstige gevallen opneemt. Het is de enige
hoop voor deze kinderen. Jemima wordt iedere dag beter en
het zal hopelijk altijd verder gaan op deze manier.
Mary

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 03675 07560

Jemima liep al een lange tijd tegen het inefficiënte en vrij kostbare
aspect van het wassen op de afdelingen aan. Jemima gebruikte
normale kleine wasmachines, maar dat leverde een heleboel
problemen op: het personeel had te weinig tijd om elke dag de
was weg te werken, het ging ten koste van het andere werk, de
wasruimtes waren te klein, de kosten van water, elektriciteit,
onderhoud en vervanging van het materiaal hoog.
Vandaar dat men al even bezig was met de vraag of er geen geldelijke
steun mogelijk was om dit probleem te verhelpen. Die mogelijkheid
deed zich voor toen de PALTEL Group de mogelijkheid bood om een
project van Jemima te steunen. Aan al het personeel en de vrijwilligers
is vervolgens gevraagd met ideeën te komen. De uitkomst was dat men
een wasserette en een stomerij wenste die zowel voor de vaste bewoners als de dag gasten gebruikt kon worden. De PALTEL Group ging
met dit plan akkoord en op 29 oktober 2013 werd de stomerij geopend!
De verwezenlijking van dit project heeft geresulteerd in werkdrukverlaging van het personeel en een veel efficiëntere en goedkopere manier
van wassen. We gaan zelfs proberen om deze wasserette-mogelijkheden
te benutten voor de plaatselijke bevolking en zo een bron van inkomsten te generen die ten goede komt aan de zorg voor de kinderen.
Raed Hanania

Verspreiding
nieuwsbrief

Het idee om samen met David een
fietstocht te maken van Tilburg naar
Leeuwarden ontstond afgelopen zomer.
Daarbij leek het ons erg leuk om er een
goed doel bij te zoeken om zo onze moeite
om te kunnen zetten in een leuk bedrag
voor iemand die het nodig heeft.
In november vorig jaar ben ik bij mijn zus
(Liesbeth) langs geweest bij Jemima in
Palestina. Ik heb hier het een en ander over
uitgelegd aan David en het leek ons samen
een leuk doel om geld voor in te zamelen.
Via mijn zus hebben wij te horen gekregen
dat er een meisje was dat geen geld had om
dagbesteding te kunnen betalen. We besloten ons hiervoor in te gaan zetten en ‘fietsen
voor Safieja’ op te zetten. David en ik werken
beiden op een voorziening voor mensen met
een verstandelijke beperking, dus veel mensen
voelden zich verbonden en besloten geld te
doneren. De tocht zelf was natuurlijk een
opgave op zichzelf! We vertrokken om 6 uur in
de ochtend en
kwamen ‘s avond
om 11 uur aan.
Het weer zat
gelukkig mee,
maar zwaar was
het wel.

Wij zouden graag meer bekendheid aan Jemima willen
geven door deze nieuwsbrief breder te verspreiden.
Om de kosten te drukken willen we liever geen
uitbreiding van de postabonnees, maar we denken aan
digitale toezending per mail, bijvoegen bij een kerkbode of neerleggen in de hal van de kerk of verenigingsgebouw. Als u ideeën hebt horen wij dat graag van u.

Beiden vonden
we het een hele
bijzondere
ervaring om door het hele land in één dag
te fietsen en langs zoveel verschillende plekken te rijden. Met momenten was het even
afzien en zeker de dag erna was het moeilijk
om te kunnen zitten. Al met al hebben we een
mooi bedrag op kunnen halen voor Safieja en
daar zijn we erg trots op!

Dat kan o.a. via info@jemima.nl.

Jonathan Westerman

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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De Wasserette en
Stomerij van Jemima

Fietstocht voor
Jemima: € 800,-

Even voorstellen...
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Wij zijn Emmy Reitsma en Loes Hagenbeek, via de NEM zijn wij als
baanbrekers voor 2 maanden naar Israël gekomen om vrijwilligerswerk te
doen. We hadden allebei opgegeven dat we het leuk zouden vinden om met
kinderen te werken, dus voelen we ons op Jemima op ons plek.
Wij (6 baanbrekers met een coördinator)
kwamen in Jeruzalem aan op 11 december
in stromende regen, maar wat schetst onze
verbazing, de volgende morgen werden we
wakker in een witte wereld! Dat gaf heel
wat consternatie: alles komt in Israël plat
te liggen met sneeuw: winkels worden niet
bevoorraad, bussen, trams en auto’s rijden
niet meer, enz. Onze eerste zorg was boodschappen doen voor
het weekend. Maar ook de volgende dagen viel er sneeuw;
we konden er wel op uit, baggerend door de sneeuw, maar
niemand kon zijn werkplek bereiken. Voor ons betekende dat,
dat we pas de 18e december konden starten op Jemima.
Onze kennismaking met Jemima was gelijk goed. We werden
rondgeleid en konden kiezen wie waar kwam te werken: één
in het schooltje en één in de groep. Zo kwam Emmy in Eber,
de school terecht en Loes op Lemuel, de groep met de kleinste
kinderen. Eigenlijk overal in Jemima viel ons de goede, gastvrije sfeer op. Omdat we graag samen willen reizen, Emmy pas
om 9 uur moet beginnen en Loes om 8 uur,
komt Emmy het eerste uurtje op Lemuel
voor wat naaiklusjes.
Voor Emmy was de eerste tijd wat onrustiger: met kerst (zowel onze kerst als kerst
van de oost
orthodoxe kerk) en met de jaarwisseling was de school dicht. Maar te
weinig werkplekken zijn er nooit, dus
kon Emmy ingezet worden op andere
groepen, en zo leerde zij meer medewerkers en pupillen kennen.

Veel kinderen gaan overdag naar
school, om daar binnen hun mogelijkheden zich zoveel mogelijk te kunnen ontplooien. Twee kinderen
blijven achter op Lemuel. Ook komen er kinderen die thuis
wonen voor het schooltje naar Jemima of voor dagopvang.
Twee daarvan krijgen dagopvang op Lemuel Zo zijn we op
Lemuel overdag toch weer met 4 kinderen. Loes: “een keer
zat ik met een jongen op schoot, toen ik me ineens een voorstelling kon maken hoe hij er uit zal zien als we elkaar later in
volmaaktheid weer zullen zien. Zou ik hem nog herkennen?”
Zo heeft Loes veel opgetrokken met een meisje dat thuis woont,
veel huilt als ze geen aandacht krijgt. Het is een uitdaging om
te ontdekken wat haar behoeften zijn, hoe zij zich toch gelukkig kan voelen.
Al begonnen we onze tijd in Israel met winters weer, de rest van
de tijd hadden we prachtig weer met veel zon.
Zowel op Eber als op Lemuel is één van onze
taken met kinderen naar buiten te gaan, waar
we uiteraard geen bezwaar tegen hebben.
Wandelen is pittig, want de hellingen zijn
steil, maar de speeltuin is altijd in trek.
Inmiddels zitten onze twee maanden er al
weer bijna op. We zijn in deze twee maanden wel gehecht geraakt aan de kinderen
en het doet ons het doet ons pijn
in het hart om Jemima te moeten verlaten. Maar
helaas, aan alles komt een eind. Deze tijd hier zullen
we nooit meer vergeten en wie weet, misschien leidt
Gods weg met ons nog eens terug naar Israël.
Loes en Emmy

Sneeuw in Bethlehem
Vanaf 11 tot 14 december hebben we
een zware sneeuwstorm in Israël gehad.
De temperatuur daalde opeens en het
begon hevig te sneeuwen. Nog maar een
paar weken hiervoor hadden we nog 27
graden. Binnen 24 uur veranderde de
wereld in een ‘Europese wereld’. Gelukkig
kon Jemima veel voorzorgsmaatregelen
nemen zodat al de kinderen de zorg
kregen die ze nodig hadden. Ze konden
zelfs van de sneeuw genieten!
Een paar stoere kinderen gingen buiten

in de sneeuw spelen en anderen keken
vanaf binnen met plezier toe. Omdat de
wegen en auto’s hier niet berekend zijn
op sneeuw, kon veel personeel niet naar
Jemima komen. Het was eenvoudigweg te
gevaarlijk op de wegen. Er zijn in het hele
land ook ongelukken gebeurd hierdoor.
Het personeel dat al in Jemima was heeft
hierdoor lange diensten moeten draaien.
We zijn heel dankbaar dat er in die dagen
niets vervelend met de kinderen en het

personeel is
gebeurd. Het
enige ongemak dat
we hadden
waren wat
stroomstoringen. Door de harde wind
waren wat kabels gebroken maar die
werden binnen 2 uur weer gerepareerd.
Liesbeth Westerman
(Nu al 3 jaar vrijwilliger in Jemima)

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 03675 07560

De succesverhalen in Jemima
zijn altijd bemoedigend voor
het personeel om door te gaan
met hun werk. Het goede overwint altijd het kwaad, dat is
wat de Jezus ons heeft geleerd.
Door de naam van Jezus en de
inspanningen van ons personeel is er daarom altijd een
ontwikkeling te zien bij onze
kinderen. Ik wil graag het
verhaal over een jongentje met
de naam Rida met u delen.
Rida is 7 jaar oud. Hij kwam in augustus 2013 voor het eerst bij de Eber
dagopvang. Rida heeft het Down syndroom met een psychomotorische
ontwikkelingsachterstand. Hij komt 5 dagen per week. In het begin kwam zijn
moeder bijna elke dag naar Jemima om te kijken of het wel goed ging met
haar zoontje, ze was bang om hem achter te laten in de dagopvang. Ze was
gefrustreerd over de situatie van haar kind, en deelde haar verlangens dat ze
Rida wilde zien lopen met het personeel, waarop het team haar antwoordde
dat ze geduld moest hebben, dat Rida zich met de tijd zou ontwikkelen, maar
dat ze hen genoeg tijd moesten gunnen om intensief met hem aan de slag te
gaan. 4 maanden lang is het team in Eber intensief met Rida bezig geweest,
waarbij ze de moeder dagelijks informeerde en voor haar een logboek bijhielden. We zijn begonnen hem te leren omgaan met een speciaal looprekje, wat
maanden heeft gekost, maar in ons werk blijven we altijd hopen.
Vandaag is het 27 december 2013 en we hebben Rida bij het buitenspelen
voor het eerst zijn rekje alleen zien gebruiken. Het was een mooi geschenk
van God om dit te zien, wat ons ook heel blij maakte. We hebben de moeder
gebeld en verteld wat we met Rida bereikt hebben. Ze was blij dit te horen
en ze zei: ‘Het werk van Jemima zal altijd lukken omdat er eerlijke mensen
werken die vanuit hun hart betrokken zijn’.
De coördinator van de dagopvang, Majd Hanna

Financiële
adoptie
Sinds kort is het ook
mogelijk om kinderen
en oudere bewoners
uit Jemima financieel
Achmad
te adopteren. Zo kunt
u bijvoorbeeld een
kind als Achmad helpen. Achmad
van wie zijn ouders neef en nicht zijn.
Achmad’s vader verliet het gezin toen
hij nog maar zeven maanden oud was,
waardoor grote financiële problemen
ontstonden. Achmad van wie vijf van zijn
broers en zussen zijn overleden, woont
nu in Jemima. Zo zijn er veel kinderen
met een problematische achtergrond die
worden opgevangen in Jemima. Wilt u
ons helpen om deze kinderen ook te helpen? Voor €20,- per maand helpt u hen
aan onder andere verband, medicijnen,
scholing en therapie. Wilt u meer weten
over het adoptieprogramma? Stuur dan
een mailtje naar:

adoptie@jemima.nl
André Rikkers

Dochter voor Ra’ed en Mary
Op 16 februari jl. ontvingen
de directeur Ra’ed en zijn
vrouw Mary uit Gods hand
een gezonde dochter Jolene.
Altijd weer een wonder van
de Schepper! Wij feliciteren
hen beiden van harte.

Twee vrijwilligers aan het woord
Vrijwilligerswerk bij
Jemima in Palestina
was
voor mij een special
e en verrijkende ervari
ng. De
doelgroep gehandica
pte kinderen was een
nieuwe
uitdaging voor me. En
dat ook nog in een vre
emde
cultuur. Juist dit
heeft me veel inzich
ten gegeven op gebied van zo
rg, situatie Israël/P
alestina.
Ook roept het nieuw
e interessante vragen
op en
blijf ik niet uitgeleer
d. Ik sluit Jemima
en haar
kinderen/bewoners/w
erkers in mijn hart.
Vanja Verhaagen
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Rida leert lopen

Ibrahim Za’nouneh
Bij het gereedmaken van deze nieuwsbrief kwam het droevige
bericht binnen dat Ibrahim plotseling was overleden.
Het is met groot verdriet dat wij u moeten mededelen dat ons geliefd zorgenkind Ibrahim Za’nouneh op 2 maart is overleden op de jonge leeftijd van 11
jaar, kort nadat hij was geïnfecteerd door een virus. Ontstekingen hebben
uiteindelijk zijn overlijden veroorzaakt. Hij had onvoldoende immuniteit om de
gevolgen van zijn ziekte te kunnen weerstaan.
Ibrahim werd op 26 april 2003 te Hebron geboren. Hij leed aan epilepsie en
was spastisch. Op 23 februari 2004 werd Ibrahim naar Jemima gebracht om daar
de voor hem benodigde zorg en behandeling te krijgen. Hij woonde tot zijn
overlijden op de kinderafdeling in het Lemuel-gedeelte van het Jemima House.
De God aller vertroosting gedenke de ouders en de verdere familie van Ibrahim
en allen in Jemima-verband die zo nauw aan Ibrahim verbonden waren.

Projecten
Wij dienen soms projectplannen in om
werkzaamheden, die buiten het reguliere
werk vallen, te bekostigen.
De deputaatschappen Bijzondere Noden
en Israel, beide van de Gereformeerde
Gemeenten, spraken hun bereidheid uit
om ieder een project te financieren. Het
zijn echter geen giften of vrije donaties,
maar er moet hard voor worden gewerkt.
Er moeten prestaties worden geleverd
met een goede terugrapportage.
Het deputaatschap Bijzondere Noden
wil het project ‘autisme’ bekostigen en
stelde voor 2014 € 38.000 beschikbaar.
Het deputaatschap voor Israel bekostigt het project ‘instructie personeel’ en

het ontwikkelen van methoden om te
communiceren met de dove gehandicapte kinderen. Hiervoor heeft zij voor
2014 €25.000 ter beschikking gesteld.
Uiteraard zal er een goede voortgangsrapportage en evaluatie worden opgesteld en een verantwoording van de
besteding van de gelden. In een volgende nieuwsbrief zal u ook op de hoogte
worden gehouden.
Er lopen nog twee projectaanvragen. Als
deze worden gehonoreerd, zal in 2014
nog meer kunnen worden gedaan voor
onze gehandicapte medemens in Beit Jala.
In de volgende nieuwsbrief zal hopelijk
hierover meer kunnen worden verteld.

Bedanken, maar wie?
We willen alle gulle gevers bedanken voor hun bijdragen, klein en groot!
Ook de medewerkers van EO-Metterdaad voor de gevoerde actie voor
Jemima en het aan te schaffen verband! Heel hartelijk dank!
De banken vermelden om privacy redenen niet meer het adres van de
gevers. Als er geen adres bij de mededelingen staat, wordt het voor ons erg
moeilijk om te bedanken.
We hopen dat u daarvoor begrip hebt.

6 Rahaf
16 Sameh Diariha
28 Salem T’emat

Mei
1 Baha samara
6 Karam
11 Doha Abed El Latef

VERJAARDAGEN

In memoriam

April

Colofon
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
Groenendijk 335, 2911 BB
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 – 320 705
IBAN: NL53 RABO 0367 5075 60
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl
Contact House Jemima
House Jemima, P.O. Box 1568,
Jerusalem 91015, 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 het contactadres.
Inlichtingen op de website of:
Vrijwilligerswerk: info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl
Vormgeving
www.studiospankracht.nl

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl

