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• 23 procent van de Israëli’s leeft in armoede
• Daaronder zijn 800.000 kinderen
• Helpt u deze mensen uit de vicieuze cirkel van armoede te komen?
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De schaamte voorbij
De winkels zijn dicht.
De stille straat aan
de achterkant van de
winkels ziet er uit als
een grote puinhoop.
Er staat een grote
berg vuilnis, katten
zijn op zoek naar een
maaltijd. Maar niet
alleen katten zoeken
in de containers
naar iets eetbaars,
ook de armen van
de stad. De honger
is zo erg dat ze hun
schaamte opzij
zetten en zoeken
naar de afgedankte
groenten, het
gebutste fruit en
de misbaksels van
de bakker. Waar de
meeste mensen hun
neus voor optrekken,
is dat levensreddend
voor armen in
Jeruzalem. Alleen
zij die echt honger
lijden zullen zich
tot de afvalbakken
wenden.

Schaduwkant
Dit is helaas geen uitzonderlijk beeld
in Israël. Wie de honger werkelijk
wil zien, kan het helaas dagelijks
zien. Het is de schaduwkant van de
welvarende Israëlische maatschappij.
Honderdduizenden mensen in Israël
ontbreekt het aan een van de eerste
levensbehoeften: eten.
Problemen
Honger brengt een grote hoeveelheid
problemen met zich mee. Wie te weinig
geld heeft om eten te kopen, heeft zeker
geen geld om kleding te kopen en ook
geen geld om naar de dokter te gaan.
Ook aan de sociale kant grijpt de
armoede diep in: geen geld voor eten
betekent dat je ook geen geld hebt om
met de auto of het openbaar vervoer
vrienden te bezoeken. Je sociale kring
wordt zo heel klein.
En wie elke dag bezig is met overleven,
zal grote moeite hebben oog te houden
voor de noden van anderen en om zich
meelevend op te stellen. Het gedrag van
mensen verandert, ze worden steeds
meer op zichzelf gericht als mechanisme
om zich staande te houden.

In Matteüs 25:40 staat:
“Voor zover u dit voor een
van deze geringste broeders
van Mij gedaan hebt,
hebt u dat voor Mij
gedaan.”
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Helpen aan de basis
Willen we Israël echt helpen, dan is
helpen aan de basis een van de meest
effectieve manieren. Daarom helpt
Christenen voor Israël met voedsel voor
de armen van Israël.
Wij geloven dat als je mensen te eten
geeft, je ze meer geeft dan voedsel. Je
geeft ze een toekomst. Wij geloven ook
dat het tonen van naastenliefde een van
de twee grote Bijbelse geboden is.

Daarom vragen we u: wil t u ons ruimhar tig helpen de armen
van Israël van voedsel te voorzien?
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Zoveel meer dan voedsel

Een noodkreet vanuit de keuken
swerk
Vr ijwilliger

Jeruzalem, maandagmorgen, zeven uur en het is al
een drukte van jewelste in de

Wil je de handen uit de mouwen
steken bij Hineni, dan kun je je
melden op hineni@netvision.net.il.
Bij voorkeur minimaal een week
van te voren even laten weten
wanneer je zou willen komen, in
verband met de planning.

keuken van Hineni, een stichting die zich inzet voor een
betere maatschappij, gericht
op maatschappelijke en geestelijke zorg. Om twaalf uur
In het hart van het Bijbelse Israël zijn er families die worstelen
om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Dat komt door
werkloosheid, ziekte en terreur. Honderden families in Samaria
hebben te maken met economische moeilijkheden, en hebben
voedselbonnen nodig om een bestaansminimum te halen.
Met een groeiend aantal gezinnen dat
om hulp vraagt, is de sociale dienst
van de regionale raad voor Samaria
onmisbaar geworden. Om de ernstige
nood te illustreren deelde dr. Pinchas
Gerber, plaatsvervangend directeur
van de raad, een hartverscheurend
verhaal met ons.
“Nog maar kort geleden was er een
meisje uit de tweede klas van een van
onze buitenschoolse opvangcentra, dat

Samenwerken
CFOIC* werkt samen met de sociale
dienst van Samaria en begrijpt de
nood en werkt al jaren onvermoeibaar
om hulpbehoevende gezinnen te
ondersteunen. Dr. Pinchas Gerber:
“CFOIC doet bijzonder werk door ons te
helpen hulpbehoevende gezinnen te
voorzien van warme, verse maaltijden
op vaste tijden. De wetenschap dat
we gesteund worden door christenen
vanuit de hele wereld geeft ons een

Zie je de vrouw die naast Arcadi zit? Zij is
de 75-jarige Abtaslia. Zij en haar man zijn
medisch afgekeurd en boodschappen
doen kost haar te veel inspanning. Ook zij
kunnen amper rondkomen van hun schrale
inkomen.”

moeten tweehonderdvijftig
lunches klaar zijn.
“Sinds de zomer worden alle maaltijden in
onze eigen keuken gemaakt en niet meer
buiten de stad. Dit om onder andere een
maximale versheid te garanderen”, legt
Benjamin Philip, directeur van Hineni, uit.
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Een warme maal tijd
kost € 5,-.

Vandaag op het menu: soep, aardappelpuree, sperziebonen, een salade en een gehaktbal. Terwijl de kok, een echte chef-kok,
‘omdat het eten zo gezond mogelijk moet
zijn’, orders geeft aan de vaste medewer-

Benjamin Philip (rechts) helpt bij het opscheppen van de maaltijden in de keuken van Hineni.

kers en de vrijwilligers van vandaag, checkt
Benjamin of de gedane inkopen kloppen.
“Het is een 24-uur, zeven-dagen-per-week
bedrijf, er is altijd wat te doen”, vertelt hij,
terwijl hij ondertussen goed de keuken in
de gaten houdt. Niets ontgaat hem. Tegen
een nieuwe vrijwilliger legt hij uit waar de
schorten liggen. “We werken hier volgens
de hoogste standaard, onze keuken is een
‘humanitair restaurant’, het gaat over kwaliteit, niet om kwantiteit, en daar hoort ook
hygiëne bij.”
Controle
Om klokslag twaalf
uur gaat de deur
van de eetzaal

“De wetenschap dat we gesteund worden
door christenen vanuit de hele wereld
geef t ons een gevoel van veiligheid.”
haar brood niet at tijdens de lunch. De
leraar zag dat het meisje het broodje in
een servet wikkelde en stilletjes in haar
rugtas deed. De leraar nam het meisje
op een geschikt moment apart en vroeg
haar waarom ze haar brood niet opat.
Misschien zat ze vol en wilde ze het
broodje bewaren voor later op de dag,
dacht de leraar. Maar het jonge meisje
fluisterde dat ze het broodje mee naar
huis wilde nemen om het morgen aan
haar broertje te geven. Hij zou zonder dit
broodje geen lunch hebben.”

!

Een belegd
broodje – zo
groot als een
half stokbrood –
kost € 2,-.

gevoel van veiligheid, en het geeft ons
de kracht om door te gaan.”
‘Een gevoel van veiligheid, en de kracht
om door te gaan’, dat is de kern van
wat u geeft aan de hulpbehoevende
gezinnen van Samaria met uw donatie.
Het is voedsel, maar het is zoveel meer
dan dat.
* CFOIC is een afkorting voor Christian
Friends of Israeli Communities,
christenvrienden van Israëlische dorpen.

Arcadi toont een oude pas met officiële stempels, het bewijs dat hij eens als
partizaan heeft gevochten. Nu leeft hij in armoede en haalt dagelijks voedsel
voor hem en zijn zieke vrouw.

open. Een lange rij
van mensen staat al
te wachten om naar
binnen te gaan.
Eerst melden ze
zich bij de gastvrouw. Zij controleert op een lijst of
de mensen recht

hebben op een maaltijd. “We werken nauw
samen met de sociale dienst en via hen
krijgen we de informatie”, legt Benjamin
uit. Als de gegevens kloppen, krijgen de
mensen een bonnetje waarmee ze bij de
serveertafel hun eten kunnen halen.

Lichtpuntje
“Onze warme maaltijden zijn voor al
deze mensen een lichtje in hun donkere
bestaan. Iedere dag krijgen we meer aan-
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Aandacht en een vriendelijk
woord kosten € 0,-.

vragen. Helaas, helaas moeten we op het
Schrijnend
moment zelfs mensen wegsturen, omdat
De eetzaal vult zich snel. Het is koud en
we niet genoeg maaltijden hebben. Je
regenachtig weer. Voor veel mensen is de
weet niet hoe moeilijk het is om iedere
eetzaal niet alleen ‘eten halen’, maar ook
dag weer te beslissen wie wel of niet een
een plek om warm te worden en even bij
te komen. Een orthodox Joodse man loopt maaltijd krijgt. Want eigenlijk hebben we
vierhonderd maaltijden per dag nodig,
de eetzaal binnen, samen met twee kleine
jochies. “Dit vind ik de schrijnendste geval- maar de financiële middelen laten het niet
len. Dat je als vader je kinderen niet te eten toe. Helemaal nu in de winter. Sorry, ik
moet nu weg, in de keuken helpen. Zij kunkan geven. Zo intens dramatisch. Maar zo
nen de drukte van vandaag amper aan. 24
zijn alle verhalen hier. Neem die man daar,
uur, zeven dagen per week, weet je nog!”
Aracadi, hij is 91 jaar. Zijn vrouw is zo ziek
dat ze niet meer kan koken. Iedere dag
reist hij een half uur op en neer om naar
Hineni te komen. Hij is een oude partizaan
en heeft jarenlang
bij het Russische
“Dit vind ik de schrijnendste gevallen.
leger gevochten.
Zijn verhaal is een
Dat je als vader je kinderen
boek op zichzelf. “
niet te eten kan geven.”
“Veel van de
hulpbehoevenden
komen uit de voormalige Sovjet-Unie,
vluchtelingen die nooit een pensioen
konden opbouwen. In Israël moeten ze
rondkomen van een minimum bedrag.
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Yocheved is immobiel en eenzaam; Jaffa geeft haar een voedselpakket

Dankbaar voor voedsel én sociale contacten
Yocheved, een tachtigjarige Holocaustoverlevende
die na de Tweede Wereldoorlog uit Polen naar
Israël kwam, krijgt van het Jaffa Instituut een
voedselpakket via het Holocaustoverlevenden
Voedselvoorziening Programma. Yocheved verloor
al haar familie in de oorlog. In Israël trouwde ze en
kreeg ze twee kinderen. Afgelopen jaar overleed
Yocheveds echtgenoot. Haar kinderen, die buiten
Tel Aviv wonen, komen af en toe langs.
Het voedseldistributiecentrum van het Jaffa Instituut.

De deur niet uit
Yocheved kreeg in de
afgelopen jaren steeds
meer problemen met haar
benen, waardoor ze nu aan
een rolstoel gekluisterd
is. Yocheved woont op de
tweede verdieping van een
oud gebouw in het zuiden
van Tel Aviv, zonder lift. Door
haar immobiliteit is Yocheved
de afgelopen twee jaar de
deur niet meer uit geweest.

Yocheved is gefrustreerd door
deze beperking van haar
leven. Ze voelt zich gestresst,
verdrietig en eenzaam. De
laatste tijd heeft Yocheved
last van flashbacks en komen
herinneringen aan de
trauma’s van Holocaust naar
boven. Ze denkt veel aan haar
familie die ze in Polen verloor.
Ze heeft moeite met slapen
en wordt vaak wakker van

nachtmerries. Yocheved voelt
zich hulpeloos.

Het Jaffa Instituut werd in 1982 opgericht
om de ernstig minderbedeelde kinderen en hun
families in de stad Jaffa te helpen. Met meer
dan der tig verschillende initiatieven, die uiteenlopen
van onder wijs voor kinderen, voedselhulp, tot
ondersteuning van vrouwen, bereikt het Jaffa
Instituut jaarlijks vierduizend burgers.

Uitzien naar bezoek
Het voedselpakket van het
Jaffa Instituut geeft Yocheved
een beetje afleiding van
haar moeiten, het biedt een
stabiel en voedzaam dieet.
Yocheveds thuiszorghulp
kookt maaltijden van het
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Om de strijd aan te gaan tegen de
wijdverbreide honger en onder voeding
in de stad heef t het Jaffa Instituut een
voedseldistributiecentrum. Daarmee helpt het
de meest hulpbehoevende gezinnen, ouderen
en Holocaustoverlevenden met voedzame
voedselpakketten, die elke twee weken worden
uitgedeeld.
voedsel; Yocheved kijkt
er naar uit een praatje te
kunnen maken met de
vrijwilligers van het Jaffa
Instituut wanneer ze haar
voedselpakket om de andere
week komen bezorgen.
Ze zegt dat ze ontzettend
dankbaar is voor de sociale
contacten en de gesprekken,
iets dat ze ontzettend mist.

t
In het kor
Voedselpakketten

In de kelder van Chasdei Naomi in
Bnei Brak helpen tientallen jongeren
voedselpakketten in elkaar te zetten.
Het gaat om basisproducten zoals meel,
olie en pasta. Een mooi pakket met
een behoorlijke inhoud. Per maand
worden vierduizend voedselpakketten
en per twee weken achtduizend
groentepakketten verstrekt. Wij kunnen
dankzij uw bijdrage de armen van in en
rond Bnei Brak en Tel Aviv helpen met
honderden voedselpakketten voor de
feestdagen.

Ernstige gevolgen

Een medisch team draagt het lichaam
van een dakloze man naar buiten. De
man werd gevonden door zijn broer
in een verlaten gebouw in Jeruzalem.
Armoede heeft ernstige gevolgen, en
leidt soms ook tot een vervroegde dood.

Giften op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 van
Christenen voor Israël in Nijkerk, o.v.v. ‘Voedselhulp Israël’

Armoedecijfers
• In Israël leven relatief meer mensen

•

in armoede dan in de buurlanden.
In Israël leeft 23 procent in armoede,
in Jordanië 14 procent, Egypte 20
procent, Libanon 28 procent, Iran 19
procent en Turkije 17 procent.
Volgens een rapport van Unicef van
oktober 2014 neemt Israël de vierde
plaats in op de ranglijst van armoede
onder kinderen in de ontwikkelde
landen, na Letland, Spanje en
Griekenland. Meer dan 800.000
kinderen in Israël leven in armoede.
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