Vrijwilligerswerk bij ALEH in Israel…
Bedankt!
Namens de organisatie wil ik u enorm bedanken voor uw geweldige initiatief en voornemen
om vrijwilligerswerk te komen doen bij ALEH Negev. Dit document komt misschien wat
onpersoonlijk over, onze excuses hiervoor! Het is echter bedoelt om u zo duidelijk- en
volledig mogelijke informatie te geven over vrijwilligerswerk bij ALEH.
Over ALEH
ALEH is Israel's grootste organisatie die de zorg draagt voor meer dan 650 baby's, kinderen,
jongvolwassenen en volwassenen met een meervoudige- en ernstige handicap. Alle
bewoners zijn zowel cognitief als fysiek middelmatig- tot zwaar gehandicapt. Ik probeer
deze eerste informatie een beetje overzichtelijk te houden en verwijs u daarom naar onze
website: www.aleh.org en naar het volgende filmpje om een goede indruk te krijgen van
ALEH en haar werk: http://youtu.be/VEJSK3-kCTU .
Locaties van ALEH en ligging van ALEH Negev
ALEH heeft vier afdelingen in Israel, in de steden Jeruzalem, Gedera, Bnei Berak en de
Negev. Op het moment heeft ALEH slechts de mogelijkheid om in de Negev-afdeling
accomodatie te bieden. Bij andere afdeling bent u ook van harte welkom, maar daar kunnen
wij helaas geen accomodatie verzorgen.
De exacte ligging van ALEH Negev kunt u bekijken door op de volgende link te klikken:
https://goo.gl/maps/Nl2bD
Werkzaamheden van de vrijwilligers
Vrijwilligers worden over het Algemeen ingezet in een zgn. woongroep waarbij ze een
onderdeel uitmaken van de staff die de kinderen de gehele dag begeleid. Onder deze taken
vallen o.a. verzorging (m.u.v. persoonlijke hygiene zoals wassen en verschonen), toezicht
houden, activiteiten, begeleiding bij activiteiten en leren. De vrijwilliger draait het gehele
programma mee met de groep. In overleg kunnen andere soort werkzaamheden of speciale
verzoeken van de vrijwilliger besproken worden.
Vrijwilligers worden in beginsel aangenomen voor een periode van minimaal 4 weken.
Werkdagen, vrije tijd en verlof
Vrijwilligers werken net als de gewone staff in shifts van 7 a 8 uur. De ochtendshift is van
7:00u – 14:00u en de middag/avondshift van 14:00u – 22:00u. Vrijwilligers kunnen worden
gevraagd juist in de weekenden of met Joodse/Islamitische feestdagen beschikbaar te zijn,
gezien de reguliere staff dan minder beschikbaar is.
Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze een minimaal een vijf-daagse werkweek maken. De
voorkeur gaat echter uit naar 6 dagen vrijwilligerswerk, met nadruk op vrijwilligers die een

korte tijd blijven (minder dan 3 maanden), echter het is de keus van de vrijwilliger zelf om
hiermee, in overleg, mee in te stemmen danwel vanaf te zien.
De werkroosters worden in overleg met de vrijwilligers-coordinator gemaakt. Het is
belangrijk dat u duidelijk ook uw wensen aangeeft. Mocht u speciale verzoeken hebben
(zoals een paar verlof voor een tour door Israel) geeft u dit dan duidelijk door, in overleg is
alles mogelijk.
De Accomodatie, verzorging en vervoer
De accomodatie van de vrijwilligers bevindt zich in Maslul, op een kleine 1,5 kilometer
afstand van ALEH Negev. De exacte ligging kunt u vinden door op de volgende link te klikken:
https://goo.gl/maps/FJ2KQ . Het huisje/appartement beschikt over 2 grote slaapkamers met
douche en toilet, een derde kleine slaapkamer, een derde toilet, een keuken en woonkamer.
Ook beschikt het verblijf over WIFI . Over het Algemeen wordt er gestreven elke vrijwilliger
een eigen kamer te bieden, het kan echter zijn dat u wordt verzocht om de kamer met nog
een vrijwilliger te delen, dit alles zal vooraf met u overlegd worden.
Elke vrijwilliger krijgt NIS 150 per week ter beschikking om boodschappen te doen. De
boodschappen worden wekelijks gezamenlijk gedaan met iemand van ALEH Negev welke
ook meegaat om u en de boodschappen te brengen. Basisbenodigdheden voor de
accomodatie (schoonmaakspullen, toiletartikelen, lakens, wasmiddelen etc.) worden door
ALEH verzorgt. Elke vrijwilliger mag tevens dagelijks een gratis maaltijd nuttigen in het
cafétje in ALEH Negev welke door de ergotherpeute en mensen in ambulante behandeling
worden gerund. Het café is werkzaam van Zondag t/m Woensdag.
Vervoer vanuit Maslul naar ALEH Negev en terug wordt per busje geregeld. Openbaar
vervoer is beschikbaar in de buurt, maar enigzins beperkt (Maslul en ALEH Negev zijn geen
grote plaatsen). Er is veel mogelijk, maar het is belangrijk dit goed te plannen. Er zijn fietsen
beschikbaar in overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid hiervan.
Komst naar ALEH Negev
Vrijwilligers worden verzocht om na aankomst zelfstandig de trein te nemen naar
Treinstation "Lehavim" vanwaar ze opgehaald worden en naar de accomodatie worden
gebracht. Afhankelijk van de aankomsttijd zal op dezelfde dag, of de dag erna een
rondleiding worden gegeven in ALEH Negev en alles worden uitgelegd door de vrijwilligerscoordinator Erez Nayim. Een duidelijke foto-instructie van de treinrit van het vliegveld naar
ALEH Negev ontvangt u t.z.t. van ons.
Screeningsprocess, benodigde documenten en Visa
Voor verblijf tot 3 maanden is geen visum nodig. Een visum voor verblijf van meer dan 3
maanden en maximaal 1 jaar (met mogelijke verlenging voor nog een jaar) kunnen door
ALEH Negev worden verzorgd. In elk geval kunnen wij op verzoek ook voor een kortere
periode dan 3 maanden een brief verzorgen waarin wij uitleggen dat u voor vrijwilligerswerk
komt.
Gezien u direct met de bewoners/kinderen zult werken en i.v.m. de strenge eisen van het
ministerie voeren wij een screeningsprocess uit. Dit process en de benodigde documenten

verzorgen kost enige tijd, maar is een vereiste hiervoor. Wij hebben de volgende zaken van u
nodig:
1. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – stuurt u ons aub het gedeelte dat wij
moeten invullen op.
2. Verklaring van uw huisarts in het Engels dat u fysiek en geestelijk gezond bent en in
staat bent te werken.
3. Een scan van uw passport.
4. Uw CV, bij voorkeur in het Engels
5. Eén of twee referentie-personen bij voorkeur in Israel maar kan ook uit Nederland
zijn
6. Een kopie van uw (lopende) reisverzekering.
De documenten kunnen gescand worden en per mail worden toegestuurd. Zorgt u er
alstublieft voor dat u alle kanten van de documenten scant? Het is belangrijk dat u de
originele documenten meeneemt naar Israel.
Pas na ontvangst van het bovenstaande kan uitsluitsel worden gegeven over het
vrijwilligerswerk. Er worden geen risico's genomen m.b.t. het welzijn en de gezondheid van
de bewoners. Alvorens u boekt verzoeken wij om de defintieve data van uw reis te
overleggen en te laten goedkeuren. In de meeste gevallen wordt na het screeningsproces
en vooraf aan de definitieve goedkeuring nog een skypegesprek ingeroosterd met de
vrijwilligerscoordinator in ALEH Negev, Erez Naim.
Na deze lange brief met eerste informatie willen wij heel graag binnekort een
telefoongesprek met u inplannen om even rustig met u te praten en uw vragen te kunnen
beantwoorden.

