
VAN DE BESTUURSTAFEL

Sinds 2018 maak ik deel uit van het bestuur van 

de stichting VVI. Ik wil me graag inzetten voor de 

VVI vanuit mijn verpleegkundige achtergrond.

Ik ben verpleegkundige en heb in 1999-2000 

gewerkt in het Alyn ziekenhuis te Jeruzalem. In die 

tijd zond de stichting VVI nog verpleegkundigen 

als vrijwilliger uit richting Israël. Het was een 

onvergetelijke tijd, waarin ik deelgenoot werd van een 

afdelingsteam dat zich inzette voor de verpleging en 

verzorging van gehandicapte kinderen. Wat op mij 

veel indruk maakte, was dat elk kind en zijn ouders 

serieus genomen werden. Er werd geen onderscheid 

gemaakt in afkomst; Jood, druus, christen of moslim. 

Een Joodse moeder vroeg me om haar kind extra 

aandacht te geven op zaterdag, een islamitische moeder 

vroeg me hetzelfde te doen op haar religieuze vrijdag. 

Op die dagen konden zij hun kind niet bezoeken. Die 

kleine dingen kon ik doen en dat betekende veel 

voor hen.

Een paar jaar geleden heb ik met mijn gezin 2 

jaar in Israël gewoond, en ik houd van het land 

en haar inwoners. Wat bijzonder dat Israel dit 

jaar 70 jaar onafhankelijk is! De VVI heeft in de 

loop der jaren veel kunnen bijdragen in allerlei 

gezondheidszorg-projecten dankzij uw financiële 

steun. Uit ervaring weet ik dat deze steun als 

zegen wordt ervaren en waarmee allerlei kwetsbaren 

uit de samenleving ondersteund worden.

Gerda Visser - van de Ridder

Al 40 jaar
actief van Dan tot Beer-sheba
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De belastingdienst heeft onze stichting goedgekeurd als Algemeen 
Nut Beogende Instelling in Nederland (ANBI) 

Jeruzalem

Nahariya

 COMITÉ VAN AANBEVELING

Drs. R. Th. de Boer, Harderwijk; Dr. T. Brienen, Hoogeveen; Dr. M. van Campen, 
Ede; Dr. Ir. J. v.d. Graaf, Huizen; Ds. Mr J. Haeck, Zeist; Dr. G.C. den Hertog, Apel-
doorn; Rabbijn J.S. Jacobs, Amersfoort; Drs. A. Kamsteeg, Amersfoort; Prof. Dr. 
Raymond Kaempfer, Jeruzalem; Dr. Miep Kaempfer-van Engel, Jeruzalem; Dr. O. 
van Leeuwen, Rotterdam; Mevr. J. Moll-Severijn, Rijswijk; Ds. L. van Nieuwpoort, 
Amersfoort; Prof. Dr. W.H. Velema, Apeldoorn, B. Wesly, Maastricht.

www.verplegingvoorisrael.nl

 Help ons Israël helpen

Ons streven is:
‘Israël te helpen waar dit het meest nodig is’
Giften en bijdragen kunnen worden gestort op:

NL97 INGB 0003 8858 40 of NL71 ABNA 0507 0141 11
t.n.v. Penningmeester Stichting V.V.I.
Postbus 476, 3440 AL Woerden

Bestuur:
Voorzitter én tweede penningmeester:
Dhr. A. van der Woude
Prins Bernhardlaan 1-B, 3722 AE Bilthoven, tel. 085-7846140

Vice-voorzitter:
Mevrouw I. Palache-Sommer
Bourgondischelaan 33, 1181 DC Amstelveen, tel. 020-4532071

Secretaris:
Mevrouw J.E. Kleiberg
Laan van Berlijn 162, 2034 ST Haarlem, tel. 023-5470831

Algemeen adjunct en P.R.
Mevr. M. de Graaf-Hoogendijk
Wassenaarseweg 61, 2223 BJ Katwijk, tel. 071-4012392

Mevr. G. Visser-van de Ridder
Diamantweg 19, 3817 GG Amersfoort, tel. 06-81615252

Penningmeester en adm. donateurs dossier
dhr. N.A. Blok
Nieuwstraat 10, 3474 JM Zegveld, tel. 0348-691269 
adm.vvi@planet.nl

De V.V.I. heeft geen kantoor en geen betaald personeel 
in dienst.

Zoals u weet: giften zijn fi scaal aftrekbaar.

Wellicht kunt u zich beraden op de mogelijkheid om de V.V.I. 
testamentair te gedenken door het maken van een legaat.

Vormgeving en druk:
Verloop drukkerij, Alblasserdam



“Reuth hospital” heeft een mooie website, 
“Reuth Israël” volstaat als zoekterm.

Help ons door uw gift over te maken
op een van onze rekeningnummers.

NL97 INGB 0003 8858 40 of 
NL71 ABNA 0507 0141 11

Deze folder heeft onze aandacht het: REUTH REVALIDATIE ZIEKENHUIS

S t i c h t i n g
Verpleegkundigen Voor Israëlwww.verplegingvoorisrael.nl

We hopen op uw steun, WANT, 
zonder u kunnen we het niet.

Dit mobiele apparaat (ingebouwd in een zgn. “Cart”), maakt 
een gecontroleerd medicijnbeheer mogelijk.
De gegevens van de patiënten kunnen worden opgeslagen en 
medicijnen ermee vervoerd.
Ook voorraden kunnen zo worden bijgehouden.

Het is een onmisbaar onderdeel van de moderne 
medische zorg.

Dit ziekenhuis is toonaange-
vend in Israël op het gebied van 
revalidatie en langdurige zorg.
Het centrum biedt revalide-
rende hulp op velerlei gebied.
Mensen van wie de motorische 
en/of cognitieve functies zijn 
aangetast door ziekte of letsel, 
vinden hier hulp.
Duizenden mensen worden elk 
jaar behandeld, of in het zie-
kenhuis, of in dagbehandeling.

Bovendien is het ziekenhuis een levenslang tehuis voor tientallen 
langetermijn patiënten-van baby’s tot senioren-die 24 uur van de 
dag zorg nodig hebben.
REUTH REVALIDATIE ZIEKENHUIS is opgericht in 1962 en combi-
neert een lange traditie van mededogen en menselijke waardig-
heid voor iedereen die hulp nodig heeft.
Men probeert te helpen met dat wat het beste is voor de patiën-
ten.

Nu is er gebrek aan mobiele computers ten behoeve 
van de medicatie.

Hoeveel zijn er nodig? 
DRIE ZOU GEWELDIG ZIJN!

Wij, maar nog veel meer de mensen van Reuth, 
kijken naar uw hulp uit. Bij voorbaat DANK.


