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Wat vliegt een jaar toch snel om. We staan nu aan het begin van 2008. Namens het
bestuur van de Stichting wil ik u allemaal veel gezondheid, vrede en een goed 2008
toewensen.
Wij kunnen als Stichting terugkijken op een fantastisch jaar. In ons jaarverslag van 2006
hadden we al aangegeven dat wij als Stichting een uitnodiging hadden ontvangen van de
Gemeente Kfar Saba om met een groep naar Kfar Saba te gaan. In onderling overleg
tussen de Gemeente Kfar Saba en onze Stichting is afgesproken, dat de uitwisseling zal
plaats vinden van 7-15 oktober 2007.
De voorbereidingen van een dergelijke reis vergen een behoorlijke inspanning. Er worden
dan brieven en persberichten gestuurd naar vrienden van de Stichting, de Gemeente, de
Media en diverse kranten hebben het persbericht geplaatst. Ook werden we benaderd
door Stadsradio Delft en op 24 februari 2007 werd er een rechtstreeks vraaggesprek met
Judi Klok-Levit over de Stedenband Delft-Kfar Saba uitgezonden.
Ook de “Krant op Zondag” belde voor een interview. De interviewer was Marcel de Wit
en het artikel werd gepubliceerd in eerdergenoemde krant op 18 maart 2007, “Hemd van
’t lijf“ Judi Klok-Levit”.
Er was grote belangstelling voor de reis. Dit hebben we mede te danken aan de goede
publiciteit van de diverse media.
Op 12 april 2007 heeft de ambassadeur van Israël, Harry Kney-Tal een bezoek gebracht
aan Delft. Burgemeester Verkerk heeft de ambassadeur ontvangen en tevens was de
voorzitter van de Stichting hierbij uitgenodigd.
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Verdere voorbereiding van de reis
Er hebben 3 bijeenkomsten met de deelnemers plaatsgevonden en wel op 28 maart, 10 en
19 september. Op 28 maart vond de eerste kennismaking plaats. De samenstelling van de
groep was een brede vertegenwoordiging van diverse mensen met diverse beroepen en uit
verschillende geloofsovertuigingen die op persoonlijke titel aan de reis deelnamen.
De deelnemers logeren in gastgezinnen. Belangrijk is het dan om voorlichting te geven
over bijvoorbeeld de kosjere keuken.
Op 10 september 2007 werd de kok van het Studentenhuis op de Koornmarkt, Jerry
Reisner uitgenodigd om daarover te vertellen.
19 september 2007 de laatste voorbereidingsavond voor de reis. Harry Kney-Tal, de
ambassadeur van Israël was deze avond aanwezig en na een inleiding kon men vragen
stellen.
Op 7 oktober 2007 om 09.00 uur vertrokken de 28 deelnemers vanuit Delft richting
Schiphol. Burgemeester Verkerk en zijn echtgenote, evenals de medewerker van de
gemeente Delft belast met partnersteden, maakten deel uit van de delegatie.
Aankomst in Kfar Saba eind van de middag
Welkom door de burgemeester Yehuda Ben Hemo en het comité van Kfar Saba. De
deelnemers logeren in gastgezinnen en tijdens deze bijeenkomst vond de eerste
kennismaking plaats.
Programma tijdens de uitwisseling
Dag in Kfar Saba, o.a. bezoek aan scholen, cultureel centrum, Jeruzalem, o.a. herdenking
in Yad Vashem, Cesarea, kibboets Ein Shemer, culturele dag voor de ouderen, Acco en
Mini Israël. Mini Israël is tot stand gekomen in samenwerking met Madurodam.
In Nes Amim werkt een Delfts echtpaar in de kibboets. Zij hebben daar verteld over het
leven en werken in een kibboets.
Op de afscheidsavond waren alle gastgevers aanwezig en ook alle mensen die
meegewerkt hebben aan de reis. Heel bijzonder was het om ook mevrouw Geller,
echtgenote van de overleden burgemeester Zeev Geller te ontmoeten. De eerste contacten
zijn ontstaan in oktober 1967 in Straatsburg tussen de twee burgemeesters van Delft (de
heer van Ravesloot) en Kfar Saba (de heer Geller).
Deze avond is mede dankzij ons gitaarduo en ons koor een succes geworden.
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Op de 2e dag van de uitwisseling was er aan het eind van de middag een vergadering voor
de comités van beide steden, burgemeester Verkerk, evenals de medewerker van de
gemeente Delft.
Na overleg is besloten om contacten te leggen tussen een middelbare school in Delft met
een middelbare school in Kfar Saba, uitwisseling van kunst en cultuur. De eerste
contacten zijn hier in Delft al gelegd en u hoort hierover de komende tijd nog wel meer
van ons.
Volgend jaar bestaat de staat Israël 60 jaar en de eerste uitwisseling was in oktober 1968,
dus 40 jaar geleden.
Ook is er contact geweest met de directeur van het Bauhaus, Micha Gros en met Frits de
Wit.
Het ligt in de bedoeling om in mei 2008 een expositie naar Delft te halen. Hierover vindt
momenteel overleg plaats met Bouwkunde. We komen hier zeker ook in volgende
nieuwsbrieven op terug.
Op 24 november 2007 hebben een bijeenkomst gehad met de deelnemers aan de groep.
Bijna de complete groep was aanwezig en we hebben met elkaar teruggeblikt op een
fantastische reis. In 2009 is het de bedoeling dat er een groep vanuit Kfar Saba Delft zal
bezoeken.
In 2007 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Jochai Moorman heeft zich door
drukke werkzaamheden teruggetrokken uit het bestuur. Dory Ritchie-Hulscher is ons
bestuur vanaf september 2007 komen versterken. Vanaf april 2007 maakte zij al samen
met Jochai Moorman en Judi Klok-Levit deel uit van de jubileumcommissie ter
voorbereiding van het 60-jarig bestaan van de staat Israël en 40 jaar uitwisseling DelftKfar Saba.
Overige aktiviteiten in 2007
overleg met onze burgemeester en de gezamenlijke zustersteden
gesprek betreffende evaluatie zustersteden, Stineke Braam, Kees Kruijff. Namens
ons bestuur was bij dit gesprek aanwezig: Nies Schagen en Judi Klok-Levit
19 juni vergadering Gemeente/zustersteden
jubileumcommissie ingesteld voor 2008 te houden festiviteiten:
60 jaar Israël en in oktober 2008 – 40 jaar geleden vond de eerste uitwisseling
plaats. In deze commissie hebben momenteel 2 leden van het bestuur zitting. Ons
bestuur is actief bezig om andere mensen hierbij te betrekken.
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deelnemen aan 6 kennisavonden van Breed Welzijn Delft voor verenigingen en
stichtingen waar vanaf 13 oktober 2006 t/m 18 december 2007 de volgende
onderwerpen aan de orde kwamen: sponsoring, fondsen en subsidies,
boekhouding, netwerken, plichten en verantwoordelijkheden, PR,
vergadertechnieken
gesprek met de cultureel attaché van de Israelische ambassade, de Heer Hayet.
Hieruit zijn o.a. voortgevloeid: diverse culturele activiteiten, die door de
ambassade zijn georganiseerd en die door een afvaardiging van het bestuur zijn
bijgewoond
receptie ambassadeur t.g.v. het 59-jarig bestaan van de staat Israël.
Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft deze receptie bijgewoond.
deelname aan diverse activiteiten zijn door het bestuur van de synagoge waren
georganiseerd
ons bestuur was vertegenwoordigd bij het ramadan diner op 6 oktober 2007 en
op de culturele middag die door de Stedenband Adapazari was georganiseerd op
17 november 2007
op 30 november 2007 heeft de Gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor
enthousiaste migrantenvrouwen die de besturen bij allerlei organisaties zouden
willen versterken. Het was een zeer positieve middag waar ook diverse besturen
van vrijwilligersorganisaties aanwezig waren. Judi Klok-Levit heeft aan deze
middag deelgenomen
Aktiviteiten 2008
jaarlijkse vergadering met onze burgemeester en de gezamenlijke zustersteden/
januari 2008
uitwisseling middelbare school Delft met een middelbare school in Kfar Saba
expositie Bauhaus/ mei 2008
uitwisselingsproject kunstenaars/schilderkunst
tentoonstelling van de gemaakte werken. Avi Lev heeft zich bereid verklaard om
ons terzijde te staan.
in overleg met Kfar Saba willen we proberen een koren uitwisseling tot stand te
brengen
overleg met de Gemeente en de gezamenlijke zustersteden/te bespreken
aktiviteiten
website (na de bestuurswisseling hebben we dit even voor uit moeten schuiven
naar 2008)
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Wij willen u nog iets vragen
Jaarlijks krijgt de Stichting een beperkt subsidiebedrag van de Gemeente, maar
activiteiten kosten geld. De Stichting gaat proberen om subsidie te krijgen voor diverse
projecten, maar ook u zou ons daar bij kunnen steunen.
Wilt u ons financieel ondersteunen? We zouden het als Stichting zeer op prijs stellen.
Ons rekeningnummer is 43 55 938 en u kunt het t.n.v. de penningmeester van onze
Stichting Delft-Kfar Saba overmaken.
Heeft u interesse en zin om ons bij één van de projecten ter zijde te staan, dan zouden we
dat zeer op prijs stellen het ook heel fijn vinden. U kunt contact opnemen met Judi KlokLevit.
De Nieuwsbrieven worden meestal door ons in Delft rondgebracht. Hebt u een e-mail
adres laat het ons even weten. Wij kunnen u de Nieuwsbrieven in de toekomst per e-mail
toezenden.
U kunt uw post toesturen aan:
Stichting Delft-Kfar Saba
Postadres: Watersnipstraat 42
2623 LS Delft
e-mail adres: jukaklok@wanadoo.nl.
Ons financieel verslag doen wij u bijgaand toekomen.
De samenstelling van ons bestuur is:
Judi Klok-Levit
voorzitter/secretariaat
telefoonnummer: 015-2610769
e-mail: jukaklok@wanadoo.nl
Ben v.d. IJssel
penningmeester, telefoonnummer:015-3109410
Nies Schagen
lid, telefoonnummer: 015-2144389
Dory Ritchie-Hulscher
lid/secretariaat: 06-41-85-55-49
Mocht u nog iets meer van onze Stichting willen weten of heeft u suggesties?
Laat dan even iets van u horen of mail ons even.
Namens het bestuur van de Stichting Delft-Kfar Saba
Met vriendelijke groeten en tot ziens
Shalom, lehitraot
Dory Ritchie-Hulscher
Judi Klok-Levit
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