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Voorwoord
Groeispurt, technologie, exporttoename en economische groei.
Het zijn woorden die inmiddels horen bij Israël. Zelfs tijdens de economische crisis in Europa laat de economie in het land groei zien. Israël heeft
inderdaad een technologisch vooruitstrevende markteconomie, maar is omringd door louter vijanden en kampt met schulden aan de Verenigde Staten
en grote inkomensverschillen. Meer dan 41% van de kinderen in Israël
leeft onder de armoede-grens. Ter vergelijking: in Europa is dat getal 20%.
Kansarme kinderen en ook vele ouderen, waaronder Sjoa-overlevenden,
profiteren nog lang niet van de groei en de high-tech boom. Die groepen
hebben uw steun nog steeds hard nodig.
Ook het voorheen positieve imago van Israël in Europa, en ook in Nederland, staat helaas onder druk. Dat uit zich niet alleen in maatschappelijke
verschijnselen zoals oproepen tot boycotcampagnes of een toename in
antisemitische uitingen. Onze organisatie ziet ook een licht dalende trend
in het aantal giften en nalatenschappen, en de gemiddelde leeftijd van de
donateurs neemt toe. Toch realiseerde CIA in 2013 een goed resultaat. De
terugloop in donaties werd ruimschoots gecompenseerd door een substan-

tiële nalatenschap, waarvan we het merendeel schonken aan de kinderen
van jeugddorp Ramat Hadassah in Kiryat Tivon. In dit jeugddorp heeft 75%
van de kinderen in 2013 hun eindexamen gehaald. Dat is een mijlpaal!
Ondanks de economische recessie en de soms moeilijke situatie in Israël
is er hoop voor de toekomst. Dankzij de beschikbaar gestelde middelen is
er in Ramat Hadassah een structureel bouwplan voor de komende vijf jaar
en zullen minimaal 40 kinderen per jaar afstuderen. Zo krijgen ook zij een
kans om als volwaardig inwoner van Israël te leven. Onze voormalige sjaliach
Moshe Kanfi houdt mede toezicht op de uitvoer van dit ambitieuze plan.
Afgelopen jaar gaven wij weer veel kinderen een kans op een betere
toekomst. Met steun van een groep Nederlandse zakenlieden startten we
een nieuwe Net@-computertraining in Hatzor Haglilit, in het noorden van
Israël. Het Israëlische bedrijfsleven is hierop ingesprongen en werkt met ons
samen om dit project tot een succes te maken. Dat stemt tot optimisme! In
2013 mochten we veel nieuwe gezichten begroeten bij staf en bestuur.
De CIA heeft nu een nieuwe bestuursvoorzitter, een nieuwe penningmeester, een nieuwe directeur en een nieuw sjaliach.
Zo’n vers team verheugt zich op de toekomst en dat is terug te zien in
de plannen. Wij koesteren onze bestaande donoren en gaan daarnaast met

een eigentijdse marketingstrategie op zoek naar nieuwe doelgroepen.
Daarbij horen moderne communicatiemiddelen, waaronder een nieuwe
website en de inzet van sociale media. En wij zetten in op transparante
verslaglegging en een goede verhouding in kosten en opbrengsten. Goed
inzicht in de werkwijze van onze partners in Israël staat voorop, zodat
duidelijk wordt dat uw giften via CIA werkelijk levens verbeteren in Israël.
Juist in deze onstuimige tijden is uw steun aan Israël hard nodig!
Brigitte Wielheesen
Directeur Stichting Collectieve Israel Actie

Uw donatie verandert levens in Israël!
2013 was het jaar waarin Israël 65 jaar bestond. In een mensenleven kom
je op je 65ste in een levensfase om het wat rustiger aan te doen; voor de
staat Israël begint het leven pas. Wanneer ik in Israël mag zijn, ben ik altijd
verbaasd te zien wat Israëli’s in die relatief korte periode hebben opgebouwd.
Ondanks oorlogen, terroristische aanslagen en politieke omwentelingen.
De ontwikkelingen in Israël gaan razendsnel en niet iedereen kan dat tempo
bijbenen. Er vallen mensen af, vaak zijn dat kinderen en ouderen. De meest
kwetsbaren in de samenleving. Israël is daarin niet uniek, maar het leven
onder constante bedreiging van vijanden maakt het extra moeilijk. Daarom
blijft onze hulp meer dan noodzakelijk.
Dankzij een nalatenschap heeft de CIA zich voor langere tijd kunnen
verbinden aan ‘ons’ jeugddorp in Ramat Hadassah. Dat doen we samen met
een Israëlische filantroop die onze financiële toezegging heeft verdubbeld.
Nu kunnen we de komende vijf jaar structurele verbeteringen in dit jeugddorp uitvoeren en zullen minimaal 40 kinderen per jaar afstuderen. Onze
oud-sjaliach Moshe Kanfi heeft zitting genomen in de Raad van Bestuur van
dit jeugddorp om toe te zien dat uw bijdrage goed wordt besteed. Wij zullen
u maandelijks informeren over de voortgang! Ook rekenen we er op dat er

een tweede Cruyff Court in Akko wordt gerealiseerd in samenwerking met
de Cruyff Foundation. Dit prachtige initiatief van een aantal donoren van CIA
heeft als doel de jeugd in achterstandswijken, ongeacht hun afkomst, religie
of achtergrond door voetbal tot elkaar te laten komen.
2013 was ook het jaar van interne veranderingen binnen onze organisatie.
Wij hebben daar in onze nieuwsbrieven al bij stilgestaan. Toch wil ik diegenen
die de CIA hebben verlaten in 2013, zoals onze voorzitter, directrice, leden
van het bestuur, leden van het campagne-comité en leden van de Raad van
Advies hartelijk danken voor hun gigantische bijdrage aan ons werk. Een
speciaal woord van dank aan onze kantoormedewerkers en vrijwilligers die
de veranderingen binnen de organisatie hebben opgevangen en gezorgd
hebben voor de stabiliteit binnen de club.
Jaarlijks lezen we uit de Thora de Sidra TROEMA (Sjemot 25:1-27:21).
Daarin wordt iedereen gevraagd een bijdrage (Troema) te leveren voor de
bouw van het heiligdom. Maar eigenlijk wordt er opgeroepen iets te geven
waar een ander echt iets aan heeft. Geven omdat je het wilt en vanuit je hart.
Wat toen het heiligdom was, zou ook het Israël van vandaag kunnen zijn.
Geven is immers vaak dankbaarder en mooier dan ontvangen. De nagedachtenis van mensen gaat vaker over wat ze de wereld hebben nagelaten

dan wat ze in hun leven aan bezit hebben opgebouwd. Vandaar mijn verzoek
aan u om Israël als één van de doelen, van hetgeen u de wereld nalaat, te
gedenken. Beschouw Israël als één van uw kinderen die meedeelt in wat u
hebt te verdelen.
Onze projecten in Israël hebben onze Troemot nodig zoals wij Israël nodig
hebben in ons bestaan. En wij, het bestuur en alle medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Collectieve Israel Actie vinden het een voorrecht om
ons, ook in 2014, in te zetten voor u en Israël.
Namens het bestuur van de CIA,
Freddy Hollander, Voorzitter

Evenementen en
Projecten 2013
2013 was een bijzonder jaar voor de CIA. We hebben op uitbundige wijze
het 65-jarig bestaan van de staat Israël gevierd en kijken met plezier terug
op een jaar vol activiteiten. Er is hard gewerkt om de leefomstandigheden
van kansarmen in Israël te verbeteren, met speciale aandacht voor gelijke
kansen voor kinderen. In dit jaaroverzicht leest u alles over de projecten en
evenementen.

EVENEMENTEN

Jom Ha’atsmaoet
Op 15 april vierden wij het 65-jarig jubileum van de staat Israël met een
groots concert in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, met ruim
1000 bezoekers. Met meer dan 200 musici en zangers voerde dirigent en
presentator Jules van Hessen het publiek mee in een feest van herkenning.
Na afloop was er een feestelijke afterparty met DJ’s Jonathan Keyson en
Geza Weisz.

Mission Israël 65 jaar
Van 4 tot 11 april 2013 vond er een speciale CIA-Mission plaats:
de Israël 65 Mission. Een groep donateurs die in dit jaar ook 65 jaar werd,
reisde naar Israël en bezocht daar onze projecten. De 65-jarigen gingen
onder meer naar Amigour, Jeugddorp Kiryat Yearim, Ayalim Ashalim en
absorptiecentrum Mevasereth Zion.

EVENEMENTEN

Special Dinner
Eind 2013 organiseerden wij een sponsordiner voor 120 gasten. Het was
een mooie avond in Explore te Muiden met een heel bijzondere opbrengst
voor onze projecten. De keynote speaker op deze avond was Kolonel
Richard Kemp. Kinderen van Concertino-muziekonderwijs zorgden voor
de muzikale invulling van de avond. De opbrengst ging naar Youth Futures
Afula en naar het Michael Levin House in Tel Aviv van het Lone Soldiers
project. De kosten van deze avond werden grotendeels gedoneerd door
bevriende bedrijven en relaties.

Huiskamerbijeenkomst
Met grote regelmaat vinden er huiskamerbijeenkomsten plaats waarbij onze
donateurs hun huis open stellen om (potentiële) CIA-donateurs te vertellen
over de projecten. In oktober 2013 vond een bijeenkomst plaats voor de groep
van de Business Mission uit 2012. Tijdens deze reünie kregen donateurs van
Net@ Hatzor Haglilit uitgebreide informatie over de status van hun project.

EVENEMENTEN

Young CIA
Tijdens de Meet & Greet in maart 2013 heeft het nieuwe Young CIA-bestuur
haar plannen voor 2013 toegelicht. Op die avond namen we ook afscheid
van Fabienne Meijers, die bijna 3 jaar met veel succes als voorzitter van
Young CIA actief was. Fabienne blijft lid van het bestuur van CIA. 30 mei
organiseerde Young CIA een borrel met Ethiopische studenten uit Israël.
Daar werd gesproken over de joodse gemeenschap in Ethiopië, Aliyah,

EVENEMENTEN

immigratiebeleid en de positie van Ethiopiërs binnen de Israëlische samenleving. In augustus bezocht een groepje jongeren in een Mini-Mission
verschillende projecten in Israël. Na de zomer was de Rosj Hasjana BBQ en
2013 werd afgerond met de Light Edition Chanoeka Party. De opbrengsten
van alle evenementen waren voor het Young CIA-project Ayalim in Kiryat
Shmona.

PROJECTEN

Jeugddorpen
De CIA ondersteunde in 2013 meer dan 500 kansarme kinderen uit achterstandsfamilies in een drietal jeugddorpen: Ben Yakir, Ramat Hadassah en
Hadassah Neurim. De kinderen komen meestal uit Ethiopië en de voormalige
Sovjet-Unie en leven in gezinnen die moeite hebben om te integreren in de
Israëlische samenleving. Een van de meest meetbare successen in deze
dorpen is dat bijna 100% van de kinderen het eindexamen deels of volledig
voor de 18e verjaardag haalt. Zij maken daardoor meer kans om in een
speciale legereenheid geplaatst te worden en dat verhoogt hun doorgroeimogelijkheden. Bijna 95% van de kinderen die het jeugddorp verlaat gaat
het Israëlische leger in.
In Ramat Hadassah woonden in 2013 ruim 280 jongeren. Een aantal
hoogtepunten van afgelopen jaar:
• in het Centrum voor Business Entrepreneurship starten kinderen zelf
een onderneming onder begeleiding van een mentor. Het programma

PROJECTEN

versterkt het zelfvertrouwen en lef van de jongeren en ontwikkelt hun
leiderschapskwaliteiten
• in het Hotel Management Programma leren studenten een beroep dat
zeer in trek is in Israël, en uitzicht biedt op een goed salaris.
Ramat Hadassah kreeg in december 2013 een groot bedrag uit een nalatenschap. Daarmee zullen allerlei renovaties worden bekostigd en studenten
uit het dorp worden opgeleid.

Youth Futures Afula
In het kader van de 65ste verjaardag van de staat Israël kozen wij in 2013
voor steun aan Youth Futures Afula. Het groeiend aantal kansarme kinderen
is één van de grootste sociale problemen in Israël, zo ook in Afula in het
noorden. Een bijzonder element van het project is het Familieprogramma dat
de banden tussen ouders en kinderen wil versterken. Eind 2013 is het plan
om het geld te besteden aan de bouw van een nieuw centrum gewijzigd;
wij besloten het te besteden aan mentorbegeleiding voor de kinderen en
hun families.

PROJECTEN

Ayalim
Het Ayalim-project heeft als doel meer jonge mensen te huisvesten in
Galilea en de Negev-woestijn. Jongeren en studenten zetten zich op verschillende manieren in om deze economisch en sociaal onderontwikkelde
gebieden te versterken. In 2013 woonden er 930 studenten verdeeld over
veertien dorpen. Zij schenken 500 arbeidsuren uur per jaar vrijwillig voor
de gemeenschap. In oktober 2013 kwam er een tweede Ayalim-studentendorp in de plaats Lod.

Amigour
Amigour verzorgt in heel Israël huisvesting voor nieuwe immigranten,
ouderen en overlevenden van de Sjoa. Het project biedt onder meer
paramedische hulp, organiseert culturele activiteiten en geeft cursussen
Hebreeuws aan nieuwe immigranten. Een bijzonder hoogtepunt was de
Bar Mitswa-ceremonie in oktober 2013 bij de Klaagmuur, waarbij 20 oudere
“jongens” die als kind deze joodse traditie niet hebben meegemaakt alsnog
hun Bar Mitswa mochten doen.

PROJECTEN

Net@
Het Net@-programma geeft naschoolse technische training aan middelbare
scholieren in Israëls geografische en sociaal-economische randgebieden.
Met de training kunnen ze een internationaal erkend diploma als computertechnicus halen. In 2013 deden ruim 1000 studenten mee aan het
programma; zij deden vrijwilligerswerk in de verschillende FIXIT-laboratoria
waar oude pc’s worden gerepareerd. De CIA heeft een speciale band met
het Net@-project in het noorden van Israël. Daar openden we op 11 april
2013 de 16e locatie van Net@ in Israël, in Hatzor Haglilit.

Etgarim
Etgarim ontwikkelt computerprogramma’s voor kinderen die om verschillende redenen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Langdurig zieke
kinderen kunnen dankzij de onderwijsprogramma’s ook in het ziekenhuis
schoolwerk blijven doen. In 2013 waren er 45 Etgarim-groepen actief, het
merendeel in ziekenhuizen. Etgarim gaf ook cursussen aan gehandicapte
veteranen en jongeren in de absorptiecentra.

PROJECTEN

Renovatie schuilkelders
Met de noodactie “Israël onder vuur. Wat kunt u doen?” hebben we eind
2012 geld ingezameld voor de renovatie van 12 schuilkelders. Keren
Hayesod voerde de renovatie in 2013 uit in Ohad, Sde Nitzan, Tsohar,
Kibboets Gvulot, Kibboets Urim, en Kibboets Zeelim. De schuilkelders
kregen stromend water, toiletten, nieuwe vloeren, ventilatie, elektriciteit
en een schilderbeurt.

Lone Soldiers
Club House Tel Aviv
Op vrijdag 17 mei 2013 opende het Michael Levin Club House voor Lone
Soldiers in Tel Aviv officieel. Deze plek geeft soldaten die zonder familie in
Israël wonen een warme thuishaven. Daar kunnen ze in de weekenden en
vrije uren samen zijn, een sjabbat-maaltijd koken en wassen.

PROJECTEN

Cruijff Court Akko
Begin 2013 besloot een groep CIA-donateurs om na een succesvolle start
van een Cruijff Court in Jaffo (bij Tel Aviv) in 2010 een tweede Cruijff Court
te realiseren in Akko (bij Haifa). In het vaak door conflicten gekenschetste
Israël bouwt de CIA voortdurend aan projecten die het vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen bevordert.

Zichron Menachem
De Israëlische vereniging Zichron Menachem ondersteunt jonge kankerpatiënten en hun naasten. Het biedt praktische en lange-termijn-oplossingen
vanaf het moment dat een kind is gediagnosticeerd met kanker.
In 2013 startte de inzameling voor een kinderkamp in de zomervakantie
van 2014.

Collectieve Israel
Actie in cijfers
Staat van baten en lasten

2013

2012

€ 3.876.439

€ 4.373.823

€ 305.001

€ 312.505

Nalatenschappen

€ 5.286.040

€ 2.944.238

Totaal

€ 9.467.480

€ 7.630.566

13729

106896

€ 9.481.209

€ 7.737.462

€ 8.500.963

€ 7.140.122

€ 558.226

€ 470.406

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen
Overige baten

Rentebaten en baten uit beleggingen
SOM DER BATEN
Lasten
Besteed aan doelstelling Keren Hayesod en overige
Kosten uit eigen fondsenwerving
Kosten beleggingen
Kosten beheer en administratie
SOM DER LASTEN

€ 8.917

€ 6.842

€ 394.873

€ 365.556

€ 9.462.979

€ 7.982.926

Uw bijdrage komt goed terecht
De Collectieve Israel Actie streeft ernaar uw bijdragen zo snel mogelijk naar
Keren Hayesod in Jeruzalem over te maken, en die organisatie zorgt ervoor
dat uw gift op de juiste bestemming terechtkomt. Ons beleid is niet gericht
op kapitaalvorming. Geoormerkte giften en de opbrengsten uit nalatenschappen kunnen uitsluitend worden besteed aan door Keren Hayesod
goedgekeurde instellingen. Deze instellingen dienen te voldoen aan bepaalde eisen zoals goed bestuur, transparantie, financiële verantwoording
en registratie.

Besteding 2013

Specifiek
bestemde giften
In 2013 zijn aan de volgende instanties bestemde giften gedaan:
Educatie Autistic students in Jerusalem, Ecological Greenhouse Ein
Shemer, Int. Center Jewish Education, Chamah, Re’uth School Jerusalem,
Peleg School, Yesodot Intervention Programma, Meitarim, joods en democratisch onderwijs, Am Israël Echad, Meled, Ma agalim, Tel-Aviv educational
& cultural (Mosdot Hinuch) Avi Reich, Keren KAREV (CRB) Jesusalem for
TOVANOT HINUCHYOT, Sapir Academic College, Movement for Quality
Government in Israël, Birthright – Taglit, Nitzana tree planting, Milgot en Sapir College, Sha’ar Hanegev, partnership, Selah Israël Crisis Management
Center, Haifa University - Holocaust MA program Livnat, Tel Aviv University,
Weizmann Institute
Gezondheidszorg Save a Child’s Heart in Holon, Stichting Aleh, Alyn Hospital, Jerusalem, Amcha, ZAKA, Neve RAM kliniek (Medisch tandheel kliniek
meerv gehandicapt), Alyn Bike Ride, Sha’are tzedek hospital – incubator,
Neve Kineret - Neve Ram Ambulance, Etgarim Children Diabetes Research

Sociale ontwikkeling en overig Jaffa Institute, Beit Hashanti - Tel Aviv,
Be’ersheva Appartments Programm, Keren Jaldénoe, Marianne ECC Kiryat Gat, Speeltuinen 60 jaar Israël, Ethiopische wezen, Beit Hashanti
Negev desert, Hafmifal Afula, Ethiopian National Project, Sderot, Noodfonds
nieuwe jonge immigranten, Neve Kineret, The Jaeger Foundation, Maccabi World Union, Tel Aviv, Widows and Orphans, Meir Panim, Ya’acov
Herzog Centre, New Jerusalem Foundation windmill, Hineni, Adiel Village,
Keren Matan, Yedidim, Elem (youth in distress), Israël Free Loan Association, Agunot and Get-refusal project, Keren Boaz Yad Elie, Or Aharon (David
Cardozo Institute), Tikva World Center Jerusalem, Hamamat Ein Shemesh,
Sha’ar Hanegev Algemeen, Terror Victim Fund, Haifa Rape Center, Latet,
Shavei Israël of Michael Freund for return of Bnei Menashe, Ne emanei tora
we avoda, Dvora account, Kiryat Hayovel –Jerusalem, Kibboets Kadesh
Barnea (M. Cohen 90 jaar), Airforce centre Herzeliya, Neve Michael Village,
Pardes Hanna, Jeugddorp Yemin Orde, Sha’ar Hanegev Barvaz Theater,
Be’ersheva Barvaz Theater, Camerata Orchestra, Shlomi Barvaz Theater,
Jerusalem Barvaz Theater, Beit Issie Shapiro, Ra’anana, Micha Society for
the deaf Tel Aviv, Eliya/Isr. Ass for advancement of visually impaired children,
Krembo Wings, EDEN foundation - stroopwafel car

Jaarverslag 2013
Op onze website www.israelactie.nl is het volledige jaarverslag 2013 te
downloaden. Daarin vindt u ook de door onze accountant goedgekeurde
jaarrekening 2013, de verantwoordelijkheidsverklaring, het bestuursverslag
en het verslag van de penningmeester.
Wilt u liever een jaarverslag
toegestuurd krijgen?
Stuur dan een e-mail aan:
info@israelactie.nl

