
VAN DE BESTUURSTAFEL

Zoals u wellicht weet bezoeken onze bestuursleden, als 

zij voor privé redenen in Israël verblijven, indien enigszins 

mogelijk één van de projecten van onze stichting. Onlangs 

heeft onze voorzitter, de heer Albert van der Woude, samen 

met zijn echtgenote, Beth Juliana bezocht in Herzlia, 

een voorstad van Tel Aviv (ten noorden).  Zij zijn daar 

allerhartelijkst ontvangen door de adjunct-directeur, 

Ido Aronson. Beth Juliana wordt door de VVI financieel 

ondersteund met een jaarlijkse donatie, die gebruikt wordt voor 

het aanbieden van opleidingen aan de medewerk(st)ers. 

Dit jaar bestaat Beth Juliana 40 jaar. Het is een 

bejaardencentrum voor (oud) Nederlanders, maar ook andere 

nationaliteiten zijn welkom. De meeste Nederlandse bewoners 

zijn al jarenlang woonachtig in Israël. Zij zijn na de oorlog uit 

Nederland vertrokken naar Israël om mee te helpen het land op 

te bouwen. In Beth Juliana hebben zij een mooie en goed 

verzorgde “Nederlandse” plek gevonden om samen met 

leeftijdgenoten, een gelukkige oude dag te beleven.

Mede door onze jaarlijkse financiële bijdrage voor 

opleidingen kan Beth Juliana voor de medewerk(st)

ers een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is fijn om 

te weten dat wij op deze wijze een positieve bijdrage 

kunnen leveren. Want ook in Israël is het voor dit soort 

instellingen moeilijk om goed en gekwalificeerd personeel 

te werven. De Nederlandse en andere bewoners van Beth 

Juliana verdienen dat!

Al 40 jaar
actief van Dan tot Beer-sheba

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, Apeldoorn; 
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, 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 en donateursadministratie:
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: 
vacature 

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

U kunt ons e-mailen via adm.vvi@planet.nl

Zoals u weet: giften zijn � 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
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Verzorgingshuis 
Beth Joles te Haifa



Help ons door uw gift over te maken
op een van onze rekeningnummers.
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In deze folder vragen wij uw aandacht 
voor het Verzorgingshuis Beth Joles 
te Haifa

Dit verzorgingshuis bestaat al ruim 60 jaar en is 
opgericht door Irgoen Olei Holland, de Israëlisch- 
Nederlandse emigranten vereniging. Beth Joles 
biedt Joodse ouderen huisvesting  en zorgt voor 
een gevarieerd activiteiten aanbod. De bewoners 
worden aangemoedigd om deel te nemen aan de 
sabbatviering, bewegingsmiddag, en er is zelfs een 
activiteit om gezellig Nederlands met elkaar 
te spreken. 

In dit huis is aan de ene kant ruimte voor zelfstan-
dige bewoning, waar men kan terugvallen op 
24 uurs hulp, en aan de andere kant zijn 36 bedden 
voor mensen die zorg nodig hebben, hetzij tijdelijk 
of langdurig. 

Voor deze laatste afdeling heeft Beth Joles aanvraag 
gedaan voor een gift, die ze willen besteden aan de 
volgende producten:
- Rolstoel met verstelbare hoofdsteun,
- Electrische tillift voor gewicht tot 175 kg.

Ter preventie van doorliggen (decubitus) de 
volgende items: 
- (dynamisch) luchtmatrassen en stoelkussens,
- 2 Medicijntrolly’s,
- Een ‘bladderscan’, een apparaat om blaaspro-

blemen vroegtijdig op te sporen en blaasont-
steking zo te voorkomen.

Zoals u ziet, komen al deze wensen ten goede aan 
de bewoners en het verplegend personeel zou het 
waarderen als zij deze hulpmiddelen kunnen aan-
scha� en van uw giften. 

Beth Joles valt onder het toezicht van het Ministerie 
van Gezondheid in Israël. 

Verzorgingshuis 
Beth Joles te Haifa

Beth Joles biedt Joodse ouderen huisvesting  en 
zorgt voor een gevarieerd activiteiten aanbod.


