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Blijf het werk van Jemima steunen!



Beste vrienden van Jemima,

We hadden gehoopt dat het reizen naar Jemima weer mogelijk zou zijn. Helaas 

is dat niet zo. Ook in Israël is het aantal besmettingen weer gestegen en de 

maatregelen zijn daarom verscherpt. We blijven dankbaar dat de bewoners van Jemima, die zo 

kwetsbaar zijn, niet door Covid-19 zijn getroffen.

Vanaf juni zijn we weer langzaam begonnen met het opstarten van de dagactiviteiten. Dat wordt door 

de bewoners en ook de kinderen vanuit de regio die dagelijks bij ons komen, erg op prijs gesteld. 

We missen bij alle werkzaamheden die worden opgepakt heel erg de vrijwilligers, echtparen en 

stagiaires uit Nederland. Maar we voeren al besprekingen om ook dit weer op gang te brengen. 

Als u dit leest is David Sawayfa mogelijk nog in Nederland. Het zit niet mee. Inmiddels heeft 

hij al drie operaties ondergaan in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. We hopen op een spoedige 

terugkeer naar Jemima. Zeker als ook eenmaal weer het toerisme en het bezoek op gang gaat komen is 

David onze zeer gewaardeerde helper en gids voor de Nederlandse bezoekers. 

In deze nieuwsbrief leest en ziet u verder de activiteiten die weer worden opgepakt en hoe voor de 

kinderen en bewoners die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, wordt gezorgd. We vragen uw steun en 

gebed voor de bewoners en het personeel, juist in deze moeilijke periode. 

Hartelijke groet,

Kees Bel, voorzitter Jemima

Dankbaar

Xxx

Voor de kinderen en bewoners 

die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, 

wordt gezorgd.

Beeld: Jemima
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De auto’s van Jemima gaan al vroeg op pad 

om de kinderen van huis naar Eber te 

brengen. Bij ons krijgen ze lessen en 

oefeningen die helpen bij de ontwikkeling 

op mentaal, fysiek en zintuiglijk gebied. 

Voor elk kind is een individueel plan 

ontwikkeld op basis van zijn of haar 

fysieke en mentale capaciteiten. Zodat elk 

kind een fysieke, functionele, spraak- en 

zintuiglijke behandeling krijgt op basis van 

doelen die door het team binnen Jemima 

zijn gesteld.

Jemima heeft in de afgelopen periode tegen 

zo laag mogelijke kosten de ontwikkeling 

en integratie van kinderen zoveel mogelijk 

gewaarborgd. Door middel van muziek en 

spel konden kinderen leren om de doelen 

te bereiken die voor hen waren gesteld. We 

Beste voor de kinderen

proberen de samenwerking met de ouders 

te bevorderen. Zo zijn er bijeenkomsten 

gehouden met alle ouders. 

Voor de volwassen bewoners zijn er op het 

buitenterrein groenten- en bloembakken 

gemaakt. Zo kunnen we hen lesgeven over 

planten, soorten groenten en fruit. De 

bewoners proeven van het eten, ruiken en 

raken de planten aan. We danken God de 

Schepper voor deze mooie planten en ook 

voor de groenten die we als voedsel mogen 

gebruiken.   

Het afgelopen jaar hebben we veel geleerd. 

We hebben geleerd om samen het beste 

voor de kinderen en volwassenen te zoeken 

en te vinden. Ook om elkaar te 

ondersteunen omdat de situatie moeilijk 

was voor alle werknemers, dit kwam ook 

omdat de meeste gezinsleden in Bethlehem 

in het toerisme werken. We zijn God 

dankbaar dat Jemima weer open is en het 

werk hervat mag worden.

Tekst: Lana Zoughbei, manager Jemima

Lange tijd was er onzekerheid in de dagbesteding, als gevolg van het coronavirus. 

De activiteiten in Eber keren nu echter terug en de kinderen zijn goed hoorbaar: 

spelend, lachend en lerend.

Op het buitenterrein zijn groenten- en bloembakken gemaakt. Beeld:  Jemima

Pa
gi

n
a 

3

kijk op www.jemima.nl



Het was een rare gewaarwording om deze zomer weer bij Jemima binnen te lopen. En wat 

keken we onze ogen uit, we kenden Jemima bijna niet meer terug. Hier is gedurende de 

coronasituatie en de lockdowns duidelijk niet stilgezeten.

Jemima bruist

Het was voor ons wonend in Israël 

maandenlang niet mogelijk om in 

Bethlehem te komen. Verschillende keren 

werden de grenzen gesloten door de 

coronasituatie aan beiden zijden van de 

muur. Waar in Israël de economie een tik 

heeft gekregen door de lockdowns is dit in 

Bethlehem nog veel meer terug te zien. Op 

straat wordt normaal groente en fruit 

verkocht door oude vrouwen. Nu zijn deze 

plaatsen ingenomen door jonge mannen 

die werkloos zijn en zo nog wat proberen 

te verdienen. 

De werkloosheid is torenhoog nu de 

toeristen wegblijven. De hotels die normaal 

vol zitten met toeristen zijn gesloten. De 

Geboortekerk waar de pelgrims altijd uren 

in de rij staan om in de geboortegrot te 

komen is op een priester en een 

politieagent na volledig leeg. De 

souvenirwinkels rondom de Geboortekerk 

zijn op twee winkels na gesloten. Als we iets 

van olijfhout kopen bij één van de winkels 

vertelt de winkelier bij het afrekenen dat wij 

de eerste kopers zijn in twee weken tijd. De 

situatie in Bethlehem is uiterst triest. 

Contrast 

Iedereen die Jemima wel eens heeft 

bezocht herkent het gevoel: alsof je een 

andere wereld instapt als je het terrein 

oploopt. Het geeft voor ons altijd een 

eiland- of oasegevoel, een rustig thuis voor 

de bewoners en de bezoekers van de 

dagbesteding. Het contrast met het jachtige 

en onrustige leven buiten de instelling is 

soms groot. 

En dat contrast is nu nog groter. Alleen in 

een ander opzicht. Waar buiten Jemima 

iedereen lijkt geraakt door de coronacrisis 

in negatieve zin, zijn er bij Jemima allemaal 

nieuwe initiatieven ontstaan. Lange tijd is 

de dagbesteding niet in bedrijf geweest en 

dat gaf de medewerkers gelegenheid en tijd 

om allerlei nieuwe activiteiten en ideeën te 

ontplooien. Snoezelruimtes, een gym in het 

klein, maar ook bijvoorbeeld 

plantentherapie. Allemaal hele mooie 

initiatieven die de bewoners de ruimte en 

gelegenheid geven om hun talenten verder 

te ontplooien. 

De dierendag werd door honderden mensen bezocht.
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Contact

Jemima bruist niet alleen van de nieuwe 

plannen en therapieën. Ook wordt 

nadrukkelijker het contact met de 

omgeving gezocht. Naast een sterke binding 

met Nederland is het belangrijk om ook die 

binding met de samenleving in Bethlehem 

te hebben. Half augustus zijn er drie dagen 

lang evenementen geweest binnen de 

poorten van Jemima waar de lokale 

bevolking voor een klein bedrag aan deel 

kon nemen. Een succesvol initiatief van 

manager Lana Zoughbei met als doel om 

naast het ophalen van geld ook de 

bevolking meer bekend te maken met het 

werk van Jemima. Zo werd de dierendag 

door honderden mensen bezocht. Veel 

dierentuinen zijn er niet in de omgeving 

van Bethlehem en voor velen was dit ook 

echt heel bijzonder om te zien. Het terrein 

van Jemima bruiste van de activiteiten en 

het voelde als een echte familiedag.

Gastenhuis

Eén afdeling binnen Jemima is al anderhalf 

jaar stil. Normaal gesproken was dit een 

drukbezochte afdeling die voor veel 

vreugde zorgde binnen Jemima: het 

gastenhuis voor de vrienden van Jemima uit 

Nederland. Die al lange tijd niet langs 

kunnen komen. Dit is voor de werkers en 

de bewoners van Jemima echt een gemis. 

We hopen en bidden dat er op niet al te 

lange termijn weer bezoek mogelijk is.  Tot 

die tijd is er gelukkig het meeleven op 

afstand via de sociale media en het 

verlangend uitzien naar een weerzien in 

Bethlehem. 

Belangrijk is dat we juist ook in deze tijd 

onze zegeningen tellen. Maar we raken niet 

uitgeteld.  Als we denken aan de kwetsbare 

bewoners die gezond deze periode zijn 

doorgekomen.  Als we denken aan Shadi die 

groeit en bloeit binnen Jemima.  Als we 

denken aan uw steun ook in deze moeilijke 

periode. Dan kunnen we alleen onze 

handen vouwen en God danken voor alle 

zegeningen! Dankt en bidt u mee voor dit 

mooie werk in Bethlehem?

Tekst en beeld: 

Gerdien en Peter Heemskerk.

Kwetsbare bewoners zijn gezond deze periode doorgekomen.

Gerdien met een bewoner
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Dingeman van Hengel

Daniël Neele

GlobalFair B.V.

Koopliedenweg 22

2991 LN  Barendrecht

+31 (0) 180 726 721

www.globalfair.nl

installatie- en energieadvies
dwa.nl
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Van bloem naar bloem 

“In Jemima leerde ik geduld, leerde ik liefde in zijn verschillende vormen en leerde ik over 

mezelf.

Na tien jaar Jemima mag ik Jemima 

bedanken. Iedereen die me heeft geholpen 

mezelf te ontwikkelen, iedereen die me 

heeft geholpen mijn sterke en zwakke 

punten te ontdekken.

Tien jaar geleden was ik jong, impulsief, 

nerveus, humeurig en wispelturig. In de 

afgelopen tien jaar groeide en rijpte ik, het 

leven begreep ik vanuit een ander 

perspectief. Ik ontwikkelde mezelf en 

Jemima ontwikkelde mij, het gaf me 

geweldige kansen om te leren door de 

uitwisseling van culturen tussen de twee 

landen. Ik kreeg de mogelijkheid om 

Nederland te bezoeken. Jemima gaf me de 

mogelijkheid om mijn studie af te ronden 

en het bestuur moedigde me altijd aan.

Ik houd van Jemima met heel mijn hart, ik 

houd van haar omdat ik het gevoel heb dat 

ze ook mijn familie is, alle werknemers zijn 

mijn broers en zussen, en de bewoners zijn 

mijn kinderen. We maakten moeilijke tijden 

door in Jemima die me sterker maakten en 

we gingen door mooie momenten die me 

geluk en liefde schonken.

In Jemima voel ik me als een vlinder, die van 

bloem naar bloem vliegt met liefde en 

geluk. Ik houd van jullie allemaal. Ik ben er 

trots op om met jullie samen te werken, 

trots op mezelf dat ik deel uit maak van 

deze familie.”

Lana Zoughbei, manager Jemima

“In Jemima voel ik me als een vlinder, die van bloem 

naar bloem vliegt met liefde en geluk”. Beeld:  Riekelt Pasterkamp
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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

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.)

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”.

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

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

Redactie
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Drukkerij
Torendruk Grafische producties BV

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe 
adres doorgeven?

Van het bestuur
Oktober

4  Ezz El-Deen Jawareesh (Eber)

5  Rana Darweesh (38 jaar, v, Ruchama)

9  Mohamed Abu Slima (38 jaar, m, Jachin)

26  Abed Kader Mifreh (Eber)

November

11  Hanien Turkman (29 jaar, v, Kezia)

17   Rasha Hamad (45 jaar, v, Ruchama)

21  Malik Salah (10 jaar, m, Eber)

27  Omran Al-Jirashi (12 jaar, m, Eber)

December

7  Kholud Jabra (32 jaar, v, Ruchama)

11  Arin Shawawre (7 jaar, v, Eber)

13  Fatmeh Abu Alia (13 jaar, v, Eber)

19  May Kunkar (39 jaar, v, Kezia)

27  Omar Sabateen (13 jaar, m, Eber)

Wie stuurt er een kaartje aan onze jarigen?

House Jemima, 

PO Box 1568,  Jerusalem 

9101402, Israël

E-Card: adoptie@jemima.nl

Colofon

Verjaardagen

Mutaties

In het bestuur zullen enkele mutaties plaats 

gaan vinden. De oud-penningmeester Cor 

van Hengel hoopt in november afscheid te 

nemen. Cor heeft na de vorming van een 

geheel nieuw bestuur in januari 2012 als 

penningmeester een heel grote bijdrage 

geleverd in de doorstart van Jemima. Zijn 

opvolger Martin van der Wilt heeft zijn 

taken overgenomen.

 

Zelf hoop ik ook afscheid te nemen van het 

bestuur van Jemima. Sinds 2012 hebben we 

onze bijdrage als bestuursvoorzitter mogen 

leveren aan dit prachtige tehuis, maar nu 

vragen ook andere zaken de aandacht. 

Egbert Klop die al een poosje meedraait in 

het bestuur, hoopt per november de 

nieuwe voorzitter te worden. Waar nodig en 

mogelijk zullen Cor en ik nog een bijdrage 

blijven leveren om het bestuur te 

ondersteunen. In de volgende nieuwsbrief 

zal er meer aandacht aan ons vertrek 

worden besteed. 

Sponsoring

Met het geld van een sponsor kon de 

speeltuin worden voorzien van een zachte 

en frisgroen uitziende mat van kunstgras. 

Een andere sponsor nam het project voor 

verhoogde plantenbakken voor zijn 

rekening. Daardoor kunnen ook 

rolstoelgebruikers nu tuinieren. Dezelfde 

sponsor bekostigde het project voor het 

samenstellen van heel eenvoudige 

Arabische boekjes van Bijbelse vertellingen. 

We zijn erg dankbaar als er zaken worden 

gesponseerd die we niet uit de reguliere 

inkomsten kunnen bekostigen. We hebben 

nu nog een paar zaken die wachten op een 

sponsor, zoals:

• Elektrische hekken

• Nieuwe bus voor vervoer kinderen

• Verbetering ICT

• Diertherapie

• Elektrische verwarming gebouwen

• Uitbreiding ambulante thuiszorg

• Renovatie instellingskeuken

•  Vloerbedekking gebouw Eber en 

meubilair voor de groepen.

U ziet dat we nog even moeten sparen om 

een en ander te realiseren. 

Kees Bel, voorzitter

ISSN 0928-7442

Nieuwe grasmat
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