
Jubileum 
40 jaar VVI

40 jaar geleden werd de VVI door een 
joodse dame opgericht, met als doel 
om enkele gezondheidszorg- projec-
ten zowel financieel als met neder-
landse mankracht (vaak vrouwen) te 
ondersteunen. 
Ze had connecties met het Hailpern 
Home in Herzlia en Beit Joles in Haifa. 
De kennis en kunde van de neder-
landse verpleegkundigen werd in 
Israel, toen nog een land in opbouw, 
erg op prijs gesteld. We spreken hier 
over de periode dat het een grote 
trend onder jongeren was om in 

Israel, vaak in een kibboets, te gaan 
werken.

Voor veel jonge verpleegkundigen 
was het een groot avontuur om in de 
Israëlische cultuur ondergedompeld 
te worden. Want dat was het: niet 
alleen werd er hard gewerkt; in de 
vrije tijd ontdekte men het land en 
zijn inwoners met hun gewoonten. 
Door veranderingen in de verstrek-
king van visums is het momenteel 
moeilijker geworden voor verpleeg-
kundigen om als vrijwilliger aan de 

slag te gaan. Inmiddels zijn wij in 
contact gekomen met de opleiding 
Verpleegkunde van het Hoornbeeck 
College. Zij sturen sinds 2017 jaarlijks 
enkele studenten om, op verzoek van 
het Alyn ziekenhuis, de beademings- 
afdeling te ondersteunen. De stagiai-
res leren niet alleen handelingen en 
vaardigheden, maar ondersteunen 
het personeel ook. Leest u verder de 
bedankbrief uit Alyn.

Citaat uit brief Alyn:
Vorig jaar kwamen de eerste studen-
ten, dat was zo een succes dat we dit 
hebben voortgezet. 
Wij waren dankbaar dat we hulp 
ontvingen van deze studenten. 
De studenten bezitten over goede 
kennis op het vakgebied en helpen 
ons met de ADL, verpleegtechnische 
handelingen en andere belangrijke 
zaken, ook op gebied van welzijn. 
De studenten besteden veel tijd en 
aandacht aan de kinderen en hun 
families. Daarnaast gaan ze mee met 
de kinderen naar grote ziekenhuizen, 
zoals Hadassah en Share Tzedek, voor 
onderzoeken. 
Wij zijn dankbaar voor alles wat de 
VVI hierin betekent. 

Samen met u, onze trouwe donateurs, 
blikken we in deze jubileum uitgave terug op 
de afgelopen 40 jaar VVI.
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Dit jaar zijn wij geselecteerd om 
een buitenlandstage in Alyn Hos-
pital te lopen. Dat houdt in dat 
wij hier voor vijf tot zes maanden 
in Jeruzalem wonen en werken.

 Toen we hier aankwamen 
moesten we de eerste weken 
natuurlijk erg wennen aan de 
andere cultuur. Een andere taal, 
een ander klimaat en een verschil 
in gewoontes. Maar na een paar 
weken onder de mensen te zijn 
konden we ons al snel aanpassen 
en voelen we ons thuis. Je ziet 
hier veel verschillenden culturen 
en religies, zoals het Jodendom, 
Islam, Christendom en veel ver-
schillende variaties binnen deze 
geloven. 
We vinden het mooi om te zien 
dat ondanks deze verschillende 
culturen en religies binnen Alyn 
de mensen en personeel goed 

met elkaar omgaan en goede 
zorg bieden aan de kinderen. Ook 
vinden we het mooi om te zien 
dat ouders heel betrokken zijn bij 
de zorg van hun kind.
 
We zitten op het moment nog 
maar in onze tweede maand van 
de stageperiode en hebben nu 
al zoveel geleerd op verpleeg-
kundig gebied, maar ook over de 
cultuur en we zullen hier nog veel 
meer over mogen gaan leren in 
de komende maanden. 

Ook zijn we erg dankbaar voor 
de steun die we krijgen vanuit de 
VVI. We hopen op nog een hele 
bijzondere tijd hier in Alyn en in 
Israel.

 
Hartelijke groeten, 
Celine en Jannemie

Gerda, bestuurslid, met daar-
naast de studenten Céline en 
Jannemie en Inge, verpleeg-

kundige en afdelingshoofd en 
wekbegeleidster in Alyn

Wij zijn Celine en Jannemie, derdejaars-
studenten verpleegkunde van het 
Hoornbeeck College.

www.verplegingvoorisrael.nl

Bestuurslid Ingrid bezoekt Reuth:
Graag maken we u deelgenoot van 
enkele dank- en felicitatiebrieven die 
we van diverse instellingen mochten 
ontvangen ter gelegenheid van ons 
40-jarig jubileum.

De reacties zijn hartverwarmend.

Shalom,



Deze organisatie doet veel meer 
dan alleen rolstoelen en postoelen 
uitlenen. Baby-autostoeltjes en zelfs 
borstkolven worden op grote schaal 
uitgeleend. Voor de hard groeiende 
bevolking van Jeruzalem is dit het 
meest gevraagde item op dit mo-
ment. Naast uitleen maakte ik kennis 
met andere onderdelen van Yad Sa-
rah: een 24-uurs alarm-centrale voor 
ouderen met een persoonsalarme-
ring, en een aantal tandarts-stoelen 
waar gratis hulp wordt geboden aan 

Uitleen-organisatie Yad Sarah

Yad Sarah (letterlijk: Sara's hand), is een 
uitleen-organisatie die in heel Israel opereert. 
In Jeruzalem is het hoofdkantoor, waar ik 
onlangs een rondleiding kreeg.

arme, vaak oudere bevolkingsgroep.
Verder biedt Yad Sarah ergothera-
pie voor mensen die vanwege een 
beperking aanpassingen binnens-
huis nodig hebben. Tenslotte heeft 
het hoofdkantoor in Jeruzalem een 
uitgebreide reparatie-afdeling waar 
mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt een zinvol dagbeste-
ding vinden. Dankzij de vele vrijwil-
ligers door het hele land en de gulle 
donaties is Yad Sarah in staat om voor 
velen uitkomst te bieden.

www.verplegingvoorisrael.nl
S t i c h t i n g

Verpleegkundigen Voor Israël



We ontvingen ter gelegenheid van ons 
jubileum ook een hartelijke felicitatie vanuit 
het Galilee Medical Center. 

Het GMC is het grootste ziekenhuis in 
het Noordwesten van Israël 600.000 
mensen zijn op hulp vanuit dit zie-
kenhuis aangewezen. 
Het doet ook dienst als grenshospi-
taal, daar het dichtbij de grens met 
Libanon ligt.
Joden, Moslims, Christenen en Dru-
zen, allen worden geholpen. Het is 
een groot ziekenhuis met meer dan 
700 bedden en 950 verplegenden.

De VVI biedt al lang jaarlijks hulp met 
geld dat bestemd is voor opleiding 
van verplegend personeel.

Een stukje uit de brief die we ontvin-
gen: “Dank voor de hulp die we al zo-

veel jaren van u krijgen. Dank ook voor 
de vriendschap die er al zoveel jaren is. 
Met uw hulp zijn we in staat om onze 
verpleegkundigen trainingen te laten 
volgen.
Daardoor kunnen we de kwaliteit van 
onze zorg op hoog niveau houden.
Het doet onze verpleegkundigen goed 
dat uit Nederland deze hulp geboden 
wordt”.

Als bestuur zijn we blij dat we, door 
uw gaven, ook op deze manier hulp 
kunnen bieden.
Hier nu eens niet met materiaal, maar 
“gewoon” met geld. En wat wordt het 
goed besteed. We hopen dit nog lang 
te kunnen blijven doen.

Mevrouw Palache bezocht het zieken-
huis en zulke bezoeken worden zeer 
gewaardeerd.

Tenslotte dit:
“Thank you from Israël, we kijken uit 
naar een volgend bezoek en nor-
maals onze hartelijke felicitaties.
Amir Yarch   

CEo Galilee Medical Center

  

To our friends at  
The Dutch Foundation  
for registered Nurses 
 honoring you on your 40th anniversary  

  

Thank you for your friendship and endeavours  
on behalf of all those in need 

  

Felicitatie

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 fiscaal 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

De belastingdienst heeft onze stichting goedgekeurd als 
Algemeen Nut Beogende Instelling in Nederland (ANBI) 

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