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BOUWEN
MET ISRAËL

Ondernemers- en Businessplatform van Christenen voor Israël

Troost, steun en samenwerking

11-18 januari 2020: Ondernemersreis

Reis mee naar Israël!
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Tijdens onze ondernemersbijeenkomst op 5 juni,
hebben we de aanwezige ondernemers een conceptreisprogramma gepresenteerd voor een speciale
ondernemersreis naar Israël begin 2020. Daarop is
gereageerd en naar aanleiding van uw opmerkingen
zijn we tot een prachtig programma gekomen.
Twee hoogtepunten van deze reis
zijn in elk geval de opening van de
door u betaalde sporttoestellen in
het opvangcentrum voor nieuwe
immigranten in Carmiel en de
opening van de eveneens met uw
steun gebouwde accommodatie
van Yedidim die tevens dient als

schuilplaats tegen raketten. Ook
hopen we met u de tweede bakkerswagen in gebruik te kunnen
nemen bij de stichting Eden.
Verder zal er veel ruimte zijn voor
ontmoetingen met mensen in Israël
en ook natuurlijk onderling.

Reisdetails
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
de details van deze reis. Het zou fijn zijn
als u zich voor 30 september 2019 kunt
inschrijven via de website van onze
touroperator: relireizen.nl/ondernemers.
Mocht u zich nog niet definitief willen
opgeven, maar u heeft wel interesse om
mee te gaan, dan horen we dat ook
graag.
Mail naar bouwenmetisrael@cvi.nl.
Op zaterdag 14 september 2019 is alvast
van 10.00 - 12.00 uur een informatiebijeenkomst belegd in het Israëlcentrum
in Nijkerk. Mocht u daarbij aanwezig
willen zijn dan kunt u zich hier alvast voor
opgeven via bouwenmetisrael@cvi.nl.

Sderot

een makkelijk doelwit vormt voor de
lukraak op Israëlische bevolkingscentra afgevuurde projectielen en
raketten uit Gaza?
Toegegeven, het inwoneraantal van
de stad nam rap af nadat in 2008 de
eerste Gazaoorlog werd gevoerd en
het aantal raketten op de stad
drastisch toenam. Maar daarna is de
stad toch weer gegroeid.

“Als wij vluchten voor
Hamas, moedigen we hen
alleen maar aan om de
strijd verder op te voeren.”

Burgemeester Alon Davidi van Sderot

Burgemeester aan het front
Er zitten zo’n zestig ondernemers in de zaal in het
Israëlcentrum als de burgemeester van Sderot hun illustreert wat het bekent om in Sderot te wonen: “Stelt u zich
voor dat u nu binnen tien seconden allemaal door die deur
zou moeten?”
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Het idee illustreert de onmogelijke
situatie waarin bewoners van Sderot
zich bevinden. Met 28.000 inwoners
die bij elk alarm zich in veiligheid
moeten brengen voor een mogelijke raketinslag, is geen deuropening natuurlijk groot genoeg.
Met de cijfers die Davidi laat zien,
wordt het probleem nog onbevattelijker. Vijfduizend raketten in 2014!
“Alleen al van het alarm zou je gek
worden”, vertelt de burgemeester
van deze geplaagde stad.
Drijfveer
Toch is Davidi al zes jaar burgemeester en woont hij met zijn gezin
met vijf kinderen in de stad. Wat
drijft hem? Wat drijft überhaupt al

die mensen die er wonen om in
Sderot te wonen, dat al achttien jaar

Davidi legt uit dat de inwoners van
Sderot een vastberadenheid hebben om in deze stad aan het front,
standvastig te blijven tegenover de
dreiging van Hamas vanuit Gaza.
“Als wij vluchten voor Hamas,
moedigen we hen alleen maar aan
om de strijd verder op te voeren.”
Hoge prijs
Die standvastigheid heeft echter wel
een hoge prijs. Het aantal mensen
met een posttraumatische stresstoornis (PTSS) in de stad groeit
gestaag. Ook na het afnemen van
het aantal raketten dat in de stad
terechtkomt, blijft het aantal PTSSgevallen stijgen. De steun van
mensen, zoals ondernemers van het
platform Bouwen met Israël, is voor
de bewoners van Sderot een
bemoediging in die moeilijke
omstandigheden.

Veelzeggende cijfers uit Sderot

Projecten

Nieuws

Saoedi’s enthousiast
over vredesplan Trump

Begin van nieuw leven in Carmiel
Dit voorjaar bezochten Bouwen
met Israël-voorzitter Dick Bassa
en zijn vrouw het integratiecentrum van het Joods Agentschap
in Carmiel en mochten zij symbolisch een pril begin planten van
het nieuwe project van het
platform.
“In het integratiecentrum in
Carmiel vangt het Joods
Agentschap vooral jongeren op
die alleen naar Israël zijn gekomen. Ze verblijven er vijf maanden
en leren er Hebreeuws voordat ze
hun nieuwe leven in Israël beginnen”, vertelt Dick.
“Omdat voor deze jongeren naast
het leren een stukje lichaamsbeweging heel belangrijk is, heeft
het Joods Agentschap ons
gevraagd of we als ondernemersplatform kunnen bijdragen in de
aanleg van een parkje met outdoor fitnesstoestellen. Daarin
hebben we toegezegd. Er zijn
twee plaatsen op het terrein waar

dit gerealiseerd kan worden. Die
hebben we bekeken. Maar het
echte mooie was de ontmoeting
met de nieuwe, jonge immigranten die vol enthousiasme zijn over
hun leven in Israël.
Tot onze verrassing mochten we
als ‘hoeksteen’ van ons project
een sinaasappelboompje planten.
Dat was voor ons een heel bijzondere ervaring.”

Laatste loodjes bij Yedidim
De bouw van het nieuwe jongerencentrum van Yedidim in Ashdod is
praktisch voltooid. Om het nieuwe centrum, dat in het bereik van
raketten uit Gaza zodanig is gebouwd dat het ook kan dienstdoen als
schuilkelder - in gebruik te nemen, dienen echter nog wat laatste loodjes
te worden vertild. Dit omvat onder andere nog het verkrijgen van de
goedkeuring van de Israëlische brandweer om het gebouw te mogen
gebruiken als gemeenschapscentrum.

In een interview met het Israëlische
economische online tijdschrift Globes
toonde een Saoedi-Arabische diplomaat zich enthousiast over het
vredesplan van de Amerikaanse
president Trump. Hij daagde daarbij
ook het Palestijns leiderschap uit.
“Het biedt een economisch raamwerk
voor de hele regio. Wij zijn bereid
hier flink in te investeren. Als dit op
gang komt, zullen de Palestijnen
echte onafhankelijkheid, goed
onderwijs en werkgelegenheid krijgen
en niet langer van liefdadigheid
afhankelijk zijn. Misschien is het
moeilijk voor ze om de rol van het
eeuwige slachtoffer los te laten.
Misschien geloven ze dat ze zonder
die rol niet kunnen bestaan.”

De misleidingsindustrie
Eind juni verscheen
bij uitgeverij De
Geus het nieuwste
boek van Els van
Diggele. In dit
beknopte ‘pamflet’,
zoals ze het zelf
heeft genoemd,
legt Van Diggele uit
hoezeer de
Nederlandse media
het Israëlisch-Palestijnse conflict
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beschrijven vanuit een vooringenomen
pro-Palestijnse houding. De auteur
erkent het recht van eenieder om er een
eigen mening op na te houden, maar
legt de vinger op de zere plek, waar een
dergelijk vooringenomen verhaal als
‘onafhankelijke journalistiek’ wordt
gepresenteerd. Van harte aanbevolen!
De Misleidingsindustrie; Els van
Diggele; Uitgeverij De Geus; € 10,-

Agenda
Woensdag 13 november | 15.30 uur
Bijeenkomst ondernemersplatform in
het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat
34, Nijkerk

Kennismaken met

Nieuwe leden
Ondernemersplatform Bouwen met Israël groeit! In deze
rubriek stellen een aantal nieuwe leden zichzelf en hun bedrijf
aan u voor. Aangenaam kennismaken!
Wim van Leeuwen

“Ik geef leiding aan Valinso B.V., een bedrijf dat telemetrie- en
betaalsystemen levert voor met name de markt van verkoopautomaten. Deze betaalsystemen importeren wij uit Israël van een
bedrijf genaamd OTI. Dit bedrijf is gevestigd in het noorden in
Israël in Rosh Pina, vijftien kilometer ten noorden van het Meer van
Galilea. Wij ontzorgen onze klanten maximaal, door de registratie
van betaalterminals en de uitbetaling van de gelden voor onze
rekening te nemen. Daarnaast ontwikkelen wij eigen betaaloplossingen, zoals QR code betalen, die weer werken op de OTI
betaalterminals.”

Anne-Carine van der Nat

“Mijn naam is Anne-Carine van der Nat en samen met vier broers
werk ik in het door mijn vader opgerichte bedrijf P. van der Nat
Transport Opslag Distributie in Giessen. Ontstaan vanuit het transport
en door de jaren heen verder uitgebouwd, ook in warehousing,
richten wij ons met name op transport en logistiek van voedingsmiddelen en aanverwante producten. Dat doen we met zo’n 160 medewerkers vanuit vier locaties (Giessen, Veghel, Den Bosch en Borculo).
De liefde voor Israël zit er van jongs af aan in, onder andere door de
aanwezigheid van het tijdschrift Het Zoeklicht dat bij ons op tafel lag
en ooms / kennissen die veel vertelden over God’s liefde voor Israël
gekoppeld aan de tijd waarin we leven en de profetieën. Juist in deze tijd is
aandacht voor en steun aan Israël hard nodig. Daarnaast heb ik geleerd dat het
zien van Israël als de oogappel van de Heere God, je zelf zoveel meer leert over
de Bijbel, het geloof, wat er gaande is en wat Zijn plannen zijn.”

Paulus de Boer
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“Ik ben Paulus de Boer, 45 jaar, getrouwd en gezegend met vijf
kinderen. Ik ben werkzaam als adviseur geluid- en omgevingsmanagement met een eigen onderneming dBO-advies BV te Urk.
Enerzijds adviseren wij gemeenten en overheidsinstellingen in
vergunningen milieu en geluid. Anderzijds adviseren wij bedrijven
rondom het aspect geluid. Ook zijn we werkzaam voor verschillende woningbouwcoöperaties rondom burenlawaai. Hiervoor
hebben wij meetapparatuur ontwikkeld om een eventuele overlastsituatie vast te leggen. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van een eigen nagalmkamer om diverse producten (o.a. systeemplafonds) te testen op nagalm. Kortom geluid is bij ons een breed begrip.”

Gert Jan Ester

“Na jarenlang in de agrarische sector te hebben gewerkt, kreeg ik in
2006 de gelegenheid als zelfstandige verder te gaan. Ik heb me toen
meer toegelegd op landschapsonderhoud, de landbouwtak is nu
slechts een klein onderdeel. We richten ons vooral op particuliere
landgoederen. Het werk voeren we uit met twee deeltijd medewerkers en verder veel inhuur. De werkzaamheden bestaan o.a. uit
zaagwerk, maaien, hovenierswerk. Daarnaast timmerwerk als het
aanleggen van klompenpaden, hekwerken en dergelijke, maar ook
een bijenstal bouwen en het uitvoeren van verbouwingen.”
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Ondernemersreis

Reisdetails
Reisdata
11-18 januari 2020
Vluchten
11 januari: EZY7933 A’dam – Tel Aviv 07:15-13:00
18 januari: EZY7934 Tel Aviv – A’dam 14:00-18:20
Overnachtingen
11-13 januari: Nof Ginosar resort aan het Meer van Tiberias
13-18 januari: Lady Stern hotel Jeruzalem

Kosten
Prijs per persoon in een 2-persoonskamer: € 1.395,Toeslag eenpersoonskamer: € 475,Inbegrepen in deze prijs zijn: vlucht, alle entreegelden zoals
genoemd in dit programma, kruiersgelden op het vliegveld
en in de hotels, opvang op het vliegveld bij aankomst,
kaart van Israël, hotels, ontbijt en diners.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, reis en annuleringsverzekeringen, fooien voor gids, chauffeur en hotels,
lunches.

Reisprogramma
Dag 1: reisdag (zaterdag)
• Vlucht vanaf Schiphol
• Aankomst op Ben Gurion Airport
• Overnachten Meer van Tiberias,
Maagan
Dag 2: in de voetsporen van
Jezus (zondag)
• Dienst aan het Meer van Tiberias
• Bezoek Carmiel (opvangcentrum,
project ondernemersplatform)
• Bezoek Kapernaüm en boottocht
op het meer
• Overnachten Meer van Tiberias
Dag 3: het Israëlisch Palestijns
conflict (maandag)
• Bezoek nederzetting met humanitair project dat we daar steunen,
en bezoek bedrijf waar Joden en
Arabieren samenwerken (over het
effect van de BDS op Palestijnen)
• Uitleg over de Bijbelse historie
van Judea en Samaria
• Overnachten Jeruzalem

Dag 4: Jeruzalem de eeuwige
stad (dinsdag)
• Bezoek Stad van David opgravingen, de tunnels bij de Westelijke
Muur
• Bezoek Mevasseret Zion
(Ethiopisch integratieproject van
het Joods Agentschap)
• Ontmoeten Kay Wilson (overlevende van een terreuraanslag)
• Bezoek Yediddim (jongerencentrum, project
ondernemersplatform)
• Overnachten Jeruzalem
Dag 5: Holocaust – noodzaak tot
eigen staat voor de Joden
• Yad Vashem (Holocaustmuseum)
• Bezoek Dode Zee met Masada
• Overnachten in Jeruzalem
Dag 6: De woestijn (donderdag)
• Korte tour door woestijn (Bijbelse
connectie)
• Bezoek First home in the

Homeland (kibboets met integratieprogramma nieuwe
immigranten)
• Bezoek Moshav (Landbouw in de
woestijn)
• Winkelen Mahane Yehudamarkt
• Overnachten Jeruzalem
Dag 7: De grens met Gaza
• Bezoek Sderot of enkele dorpen/
steden langs de grens met Gaza
• Bezoek legerbasis (Uitleg over de
rellen bij de grens)
• Bezoek project (Yediddim in
Ashdod of Eden in Karmiya)
• Sjabbatviering bij Hineni
• Overnachten Jeruzalem
Dag 8 reisdag (zaterdag)
• Kort ochtendprogramma met
bezoek synagoge
• Terugreis

