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EVENEMENTEN
& PROJECTEN
In 2012 zijn weer tal van activiteiten georganiseerd ten behoeve van door de Stichting Collectieve Israel
Actie (CIA) ondersteunde projecten in Israël. Onze donateurs en vrijwilligers zorgden er ook in het afgelopen jaar voor dat wij de Israëlische samenleving juist daar konden helpen waar onze hulp het hardst
nodig is. In november 2012 laaide het geweld in Israël op en had met name de zuidelijke regio ernstig te
lijden onder de haast permanente raketbeschietingen vanuit Gaza. Het was voor de CIA aanleiding om
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te starten met de succesvolle noodcampagne ‘Israël onder vuur. Wat kunt u doen?’, bedoeld om geld
in te zamelen om schuilkelders in de zuidelijke regio te renoveren. Maar er is ook veel gebeurd bij onze
reguliere projecten, waarbij we dankzij de hulp van onze donateurs ook in 2012 hebben kunnen bijdragen aan de versterking van de Israëlische samenleving. In dit Jaaroverzicht leest u alles over de projecten
en evenementen van de CIA en van Young CIA.

15 NOVEMBER

AYALIM
Het Ayalim-project heeft als doel de bewoning van gebieden in Galilea en de Negev woestijn door jonge mensen te
bevorderen. In dit project zetten jongeren en studenten zich
op verschillende manieren in om deze economisch en sociaal
onderontwikkelde gebieden te versterken. Zo hebben circa vijfhonderd studenten in de afgelopen jaren eigenhandig elf dorpen gebouwd. In elk studentendorp bevindt zich een ‘Ofarim
Family Center’. Dit is de plek waar alle activiteiten voor de buurtbewoners worden georganiseerd. Naast
de ‘Family Centers’ zijn er in veel dorpen ‘Youth Clubs’ opgericht om nog beter te voorzien in de behoeftes van kinderen en jongeren uit de buurt. In 2012 woonden er 850 studenten verdeeld over veertien
dorpen. Deze studenten doen vijfhonderd uur vrijwilligerswerk per jaar voor hun gemeenschap.

TZAHAL CONCERTEN

Etgarim

JOM HA’ATSMAOET
Op 25 april vierde de CIA het 64-jarig bestaan van
de staat Israël met een groot feest in Hotel Arena
in Amsterdam. Het al snel uitverkochte feest was
met ruim 550 aanwezigen een groot succes. Er
waren geweldige optredens van de band Or Le
Israel, Lorren Rettich, DJ Jonathan Keyson en het
vioolwonder Marek Czerniawski. Laromme verzorgde de heerlijke Israëlische hapjes en drankjes
en er was als spetterende afsluiting een speciale
verjaardagstaart in de vorm van een Magen David.

4-8 NOVEMBER

Businessmen mission
Van 4 t/m 8 november reisde een groep van
dertig donateurs af naar Israël voor een speciale
‘mission’. Deze mission, die geregeld door de
CIA worden georganiseerd om groepen gelijkgestemde donateurs kennis te laten maken met een
speciaal thema en onze projecten, stond in het
teken van het nieuw op te starten Net@-project
in de stad Hatzor Haglilit. Hatzor Haglilit kent een
hoge werkloosheid en een zeer laag opleidingsniveau. Verandering is nodig en de groep die
met deze mission naar Israël reisde, heeft zich ter
plaatse gecommitteerd hier een nieuwe
Net@-klas op te zetten.
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In november was de Tzahal band weer in
Nederland voor een reeks concerten. Door het
opgelaaide geweld in zuidelijk Israël stonden
deze concerten helaas niet in het teken van
de vreugde. Op 15 november gaf de band een
speciaal concert in de synagoge van de LJG
Amsterdam, waarbij ruim vijfhonderd aanwezigen hun steun en solidariteit met Israël betuigden. Tijdens de avond werd een start gemaakt
met de succesvolle noodcampagne van de CIA:
‘Israël onder vuur. Wat kunt u doen?’
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Amigour
Het Amigour-project opereert door heel Israël en heeft
de focus op het aanbieden van huisvesting voor nieuwe immigranten, ouderen en overlevenden van de
Sjoa. In 2012 zijn vijf voormalige centra voor immigranten in Be’ersheva, Haifa, Lod, Kfar Saba en Ashkelon
omgevormd tot nieuwe huisvestingsprojecten ten behoeve van ouderen en alleenstaande moeders. In Kiryat
Ono is bovendien gestart met de nieuwbouw van een
Amigour-complex dat 72 plekken biedt voor ouderen.
Tevens zijn de plannen goedgekeurd om in 2013 in Kfar
Saba en Tel Aviv nieuwe projecten te starten.
Door de operatie ‘Pillar of Defense’ is besloten om de
woningen in de Amigour-complexen in de buurt van de grens met Gaza te versterken tot bomvrije
schuilplaatsen. Het zal naar schatting drie jaar duren tot deze complexen geheel veilig zijn.

JEUGDDORPEN
De CIA ondersteunt vier Jeugddo
rpen voor kansarme
kinderen uit achterstandsfamilies
. In deze dorpen, Ben
Yakir, Ramat Hadassah, Hadassa
h Neurim en Kiryat Yearim, wonen veelal uit Ethiopië en
de voormalige SovjetUnie afkomstige kinderen. Zij kom
en vaak uit gezinnen
die moeite hebben om te integ
reren in de Israëlische
samenleving. De onderwijsprog
ramma’s, intensieve begeleiding en speciale therapieën
dragen er toe bij dat deze kinderen
weer de kansen krijgen die
ze nodig hebben. In 2012 ging maa
r liefst 90% van de studenten uit
Ramat Hadassah het leger
in. Een fantastisch resultaat omd
at het leger een succesvolle integ
ratie binnen de Israëlische
samenleving bevordert. Dit jaar
hebben de studenten uit Ramat
Hadassah voor het eerst hun
handgemaakte producten afkomsti
g uit het Entrepreneur Center aan
het buitenland verkocht.

Solidariteitsbijeenkomst
Vanwege de aanhoudende raketbeschietingen
op Israël in november 2012 organiseerde de CIA
samen met alle Joodse organisaties in Nederland
een speciale solidariteitsbijeenkomst in het JCC in
Amsterdam. Ook hier kwamen ruim vijfhonderd
mensen bij elkaar om hun steun aan Israël te betuigen.
Programmamaker Frits Barend begeleidde de
avond. Schrijver Leon de Winter hield een indrukwekkende toespraak en alle sprekers benadrukten
hoe belangrijk het is voor Israël om haar inwoners
te kunnen beschermen.

NOVEMBER

NET@
Net@ is een onderwijsprogramma dat kinderen
tussen de veertien en achttien jaar een naschoolse
computeropleiding biedt. Het project is speciaal
ontwikkeld voor kinderen die in economisch en/of
sociaal achtergestelde gebieden wonen. Het Net@programma wordt inmiddels op zestien verschillende
plaatsen in Israël aangeboden. Naast computervaardigheden krijgen de kinderen extra Engelse les en
wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Daarnaast doen de leerlingen vrijwilligerswerk
om zo kennis te maken met de Israëlische samenleving. In 2012 werden binnen het Net@-project
de ‘Good Deeds Day’ en de ‘Safe Internet Week’ georganiseerd. Hierbij zetten Net@-studenten
hun vaardigheden in om mensen uit hun eigen leefgemeenschap meer te leren over het gebruik
van computers. In Hatzor Haglilit is eind 2012 dankzij de CIA een nieuw Net@-project gestart.
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‘Israël onder vuur.
Wat kunt u doen?’
Op 15 november startte de CIA met de noodcampagne ‘Israël onder vuur. Wat kunt u doen?’
Het doel van de campagne was om geld in te
zamelen voor de renovatie van twaalf schuilkelders
in de meest getroffen steden in de zuidelijke regio
van Israël. Dankzij de donateurs van de CIA is dit
doel bereikt en worden er twaalf schuilkelders
opgeknapt.

In 2012 is Young CIA gestart met het steunen van
een nieuw project in Israël: Ayalim Kiryat Shmona

Ayalim Kiryat Shmona
Ayalim Kiryat Shmona is opgericht in 2007, na de Tweede
Libanese Oorlog. Deze noordelijke stad had destijds dagelijks te maken met raketaanvallen. Ayalim koos er voor
om zich te vestigen in de Olei-Ha-Gardom, een straat
met grote problemen zoals drugs, vandalisme en prostitutie. Bewoners die de financiële middelen hadden verlieten de wijk en lieten de zwakkere bewoners die nergens
op terug konden vallen achter. Ayalim Kiryat Shmona is
begonnen met twintig studenten die in appartementen
gingen wonen die ze zelf hadden opgeknapt. Momenteel
zijn er honderd studenten die in Kiryat Shmona appartementen en gemeenschappelijke ruimten aan het renoveren zijn. Ook helpen ze de jeugd door naschoolse

Young CIA Auto Rally
activiteiten te organiseren en komt er wekelijks een rijdende bibliotheek voor de kinderen uit deze achterstandsbuurt. Door de komst van de Ayalim studenten is
de criminaliteit in deze buurt gedaald en worden kinderen gestimuleerd zich op een positieve manier te ontwikkelen. Daarbij hebben de studenten het ‘Ofarim’ centrum
gebouwd. Hier kunnen alle buurtbewoners, jong en oud,
rijk en arm, samenkomen en worden er activiteiten georganiseerd om de gemeenschap sterker en weerbaarder te
maken. Met de steun van Young CIA en de inzet van de
Ayalim studenten krijgen de jongeren in Kiryat Shmona
ook een kans op een betere toekomst.

Op 17 juni organiseerde Young CIA een unieke Auto Rally. Zo’n vijftig deelnemers stapten
hun auto in om een spannende tocht te maken door de prachtige omgeving van Kortenhoef.
Met behulp van sms-jes, een speciaal navigatiesysteem en internet kreeg elke auto een aantal
vragen over Young CIA, Ayalim, rekensommen en nog veel meer intellectuele en teambuilding spelletjes. Na afloop van de rally was er een heerlijke door Laromme georganiseerde
BBQ. Aangezien Oranje die dag in het kader van het Europese Kampioenschap voetbal tegen
Portugal moest aantreden stond er voor de voetballiefhebbers een groot scherm klaar.
Ondanks het verlies van Oranje was het een zeer geslaagde dag waarvan de opbrengsten naar
het Young CIA project Ayalim in Kiryat Shmona zijn gegaan.

De CIA en Israël blijven uw steun hard nodig hebben voor
het voortbestaan van een sterke Israëlische samenleving
De CIA bestaat dit jaar 60 jaar. Dat is een reden voor dankbaarheid tegenover iedereen die de CIA al die jaren heeft gesteund:
de particuliere donateurs, stichtingen en bedrijven. Met uw steun
was het mogelijk om duizenden kinderen en nieuwe immigranten
te helpen een toekomst op te bouwen in Israël.
Tegelijkertijd is er na 60 jaar ook reden voor bezorgdheid. Want
er zijn nog steeds veel kinderen die door omstandigheden grote
moeite hebben om hun school af te maken en om uit te groeien
tot zelfverzekerde en volwaardige burgers. Fondsenwervende
organisaties als de CIA zijn nog steeds nodig om Israël te helpen
zich verder te ontwikkelen tot een sociale en sterke maatschappij.
In 2012 heeft de CIA vele kinderen steun gegeven om te bouwen
aan hun toekomst door middel van verschillende projecten die wij
steunen. Zo is er bijvoorbeeld een geheel nieuwe Net@-klas gestart met steun van Nederlandse donateurs uit het bedrijfsleven in
de plaats Hatzor Haglilit in het noorden van Israël. Het Israëlische
bedrijfsleven is hierop ingesprongen, zoekt de samenwerking met
ons op en helpt dit project verder tot een succes te maken. Dit
stemt tot optimisme. Een ander voorbeeld is dat 75% van de kinderen in het Jeugddorp Ramat Haddasah hun eindexamen hebben
gehaald, een mijlpaal. Deze ontwikkelingen geven hoop, ondanks
de economische recessie en de soms moeilijke situatie in Israël.

De laatste maanden van 2012 stonden noodgedwongen in het
teken van onze noodcampagne ‘Israël onder vuur. Wat kunt u
doen?’. Met de giften die we hebben ontvangen worden twaalf
schuilkelders in het zuiden van Israël gerenoveerd voor de veiligheid van de inwoners.
Als wij Israël blijven steunen leveren wij een bijdrage aan gelijke
kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen en hiermee aan
een sociaal sterk land. Dit is wat we willen bereiken en wat we
samen kúnnen bereiken!

Ruben Troostwijk, voorzitter

Daphna van der Hoeven-Kremer, directeur

Uit de Statuten van de Stichting Collectieve Israel
Actie: De Stichting heeft tot doel het voeren van
algemene geldinzameling in Nederland voor
sociale en humanitaire noden in Israël ten
behoeve van Keren Hayesod – United Israel
Appeal te Jeruzalem, alsmede het fungeren als
coördinerende organisatie voor eventueel door
derden te ontplooien activiteiten op het gebied
van geldinzameling in Nederland voor sociale en
humanitaire noden in Israël.

COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE IN CIJFER
Baten uit eigen fondsenwerving
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PROJECTEN VAN DE COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE

Contributies, donaties, giften en schenkingen
€ 4.686.328
€ 4.988.206
WAARVOOR IN 2012 GIFTEN WERDEN ONTVANGEN:
Nalatenschappen
€ 2.944.238
€ 3.069.901
Totaal
€ 7.630.566
€ 8.058.107
· Amigour beschermd wonen voor senioren
· Jeugddorpen Ramat Hadassah,
		
· Ayalim
Hadassah Neurim, Ben Yakir en
Contributies, donaties, giften en schenkingen		
· Etgarim
Kiryat Yearim
Algemeen (Keren Hayesod)
€ 1.948.504
€ 1.845.560
· Ethiopian National Project (ENP)
· Net@
Geoormerkt en door Keren Hayesod gefaciliteerd
€ 2.737.824
€ 3.142.646
· Immigratie en absorptie
· Sha’ar Hanegev
Totaal
€ 4.686.328
€ 4.988.206
· Youth Futures
		
· Weduwen en wezen
Nalatenschappen		
Algemeen (Keren Hayesod)
€ 1.462.695
€ 2.455.531
Geoormerkt en door Keren Hayesod gefaciliteerd
€ 1.481.543
€ 614.370
Totaal
€ 2.944.238
€ 3.069.901
De niet-geoormerkte giften aan de Collectieve Israel Actie worden ter beschikking gesteld aan
de algemene doelstelling van Keren Hayesod en bestemd volgens het budget van de Jewish Agency
for Israel (JAFI). Van het budget van US$ 150 miljoen in 2012 (zie tabel 1) werd US$ 129 miljoen
(zie tabel 2) aan de volgende drie doelstellingen besteed:

De juiste besteding van uw bijdrage
De Collectieve Israel Actie streeft ernaar uw bijdragen zo snel mogelijk naar Keren Hayesod
in Jeruzalem over te maken. Het beleid van de Collectieve Israel Actie is niet gericht op
kapitaalvorming. Keren Hayesod zorgt ervoor dat de door u geoormerkte bedragen een goede
bestemming krijgen. Zowel uw giften als de opbrengsten uit nalatenschappen kunnen
uitsluitend worden geoormerkt aan door Keren Hayesod goedgekeurde instellingen.
Deze instellingen dienen te voldoen aan bepaalde eisen, zoals goed bestuur, transparantie,
financiële verantwoording en registratie.

1. Verdeling van het budget 2012
Totaal US$ 150 mln
9,7%

2. Programma’s en Projecten 2012
Totaal US$ 129 mln

4,4%

19,7%

18,8%

JAARVERSLAG 2012
Indien u de door onze accountant goedgekeurde Jaarrekening 2012 met daarin onder meer
de verantwoordingsverklaring, het bestuursverslag, het verslag van de penningmeester, de
balans per 31 december 2012 en de staat van de baten en lasten wilt ontvangen, dan kunt
u een e-mail sturen naar: info@israelactie.nl

85,9%

61,5%

85,9% (US$ 129 miljoen)
Programma’s en projecten

61,5% (US$ 79,3 miljoen)
Ontwikkeling van de sociale periferie in Israël

4,4% (US$ 6,7 miljoen)
Fondsenwerving en marketing

19,7% (US$ 25,5 miljoen)
Joods/zionistisch onderwijs in de diaspora

9,7% (US$ 14,5 miljoen)
Operationele kosten

18,8% (US$ 24,3 miljoen)
Aliyah en opvang
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Instellingen waarvoor in 20
GEZONDHEIDSZORG (7%)

Kinder-, jeugd en
jongerenwerk (23%)

Onderwijs (39%)

Armoedebestrijding (5%)

Overige (26%)

Alyn Hospital, Beit Izzy Shapiro, Micha
Society for the deaf, Save a Child’s
Heart, Zichron Menachem, Stichting
Aleh, Sha’are Zedek Hospital Jerusalem, Amcha, Bikur Choliem Hospital.

Neve Michael Village, Beit Hashanti,
Birthright/Taglit, Cruyff Court, Elem,
Hamifal, Jaffa Instituut, Yad Elie,
Speeltuinen Israel 60 jaar, Yemin
Orde.

Am Israel Echad, Chamah, Hebrew
University, Interdisciplinary Center,
International Center for Jewish
Studies, Peleg School, Tel Aviv
Universiteit, Weizmann Institute,
Machon Lev, Hamifal, Reúth School
Jerusalem, Yesodot Intervention Programma, Meitarim, Meled,
Ma’agalim, Or AharonMasa.

Hazon Yeshaya, Hineni, Ichlu Re’im,
Meir Panim, Yedidim.

Michael Levin Lone Soldier Clubhouse
Tel Aviv, Barvaz theaters, Hamamat
Ein Shemesh, Keren Matan,
Na Laga’at, Nitzana boomplanting,
Peres Center for Peace, Camerata
Orchestra, Maccabi World Union,
New Jerusalem Foundation Windmill,
Tikva Ukraine, Sderot Community
Center, Haifa Navy Base Soldiers Club.

De Collectieve Israel Actie wordt door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de
Collectieve Israel Actie fiscaal aftrekbaar.

De Collectieve Israel Actie is sinds eind 2000
houder van het CBF-keur voor goede doelen.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt
strenge eisen bij de toekenning van het dit
keurmerk, zoals op het gebied van deugdelijk
bestuur en de juiste besteding van gelden. Per
1-1-2011 is een nieuw keurmerkcertificaat aan
de CIA verleend dat geldig is tot 1-1-2014.
Vanaf 1 juli 2008 is de Code Goed Bestuur
voor Goede Doelen (ook wel bekend als de
Code Wijffels) geïntegreerd met het CBF-keur.
Het daardoor geactualiseerde reglement legt
meer nadruk op de functiescheiding tussen
uitvoeren, besturen en toezicht houden, op de
verbetering van de effectiviteit en efficiëntie
van de bestedingen en op het optimaliseren
van de omgang met belanghebbenden en
vrijwilligers. Het blijven voldoen aan alle criteria
van het CBF-keur wordt als prioriteit gezien.

ANBI

Het CBF-keur

www.israelactie.nl
E: info@israelactie.nl
F: +31 (0) 20 6423790
T: +31 (0) 20 6448429
1008 AB Amsterdam
postbus 7858
Postadres:
1181 LD Amstelveen
Van Heuven Goedhartlaan 937
Bezoekadres:
Stichting Collectieve Israel Actie
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