Nieuwsbrief 1-2009
Jaarverslag 2008
Delft, 2 januari 2009
2009 is net begonnen en een nieuwe uitdaging voor ons bestuur staat voor de deur. Als eerste wil ik
u namens onze Stichting Delft-Kfar Saba allemaal vrede, gezondheid en veel plezier toewensen.
Als Stichting kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. U kunt de activiteiten teruglezen in dit
jaarverslag.
Laten we beginnen met ons laatste nieuws. We zijn ontzettend blij, dat Ada Bres ons bestuur gaat
versterken. Samen met haar man Rein hebben ze gewoond en gewerkt in Nes Ammim, Israël. In een
volgende Nieuwsbrief zullen wij vragen of Ada iets over zichzelf en over haar passie wil schrijven.
In 2007 (7 – 15 oktober) heeft een Delftse delegatie, waaronder ook burgemeester B. Verkerk, een
bezoek gebracht aan onze zusterstad. Tijdens dit bezoek heeft een delegatie van ons bestuur overleg
gehad met het comité van Kfar Saba.
Contacten tot stand brengen voor een scholenuitwisseling
De contacten tussen de Rabin High School in Kfar Saba en het CLD (Christelijk Lyceum Delft) zijn
mede met hulp van de Gemeente Delft en ons bestuur tot stand gekomen. Het heeft even geduurd en
er is intensief contact geweest met de burgemeester van Kfar Saba, de heer Belder van het CLD, maar
het is gelukt. Er ligt nu een plan, dat in 2009 een groep van ongeveer 20 leerlingen een bezoek zal
brengen aan Kfar Saba. De datum wordt in onderling overleg afgesproken. De leerlingen logeren in
gastgezinnen.
Bauhaus tentoonstelling 15-26 september 2008
60 jaar Israël in 2008 en 40 jaar geleden (oktober 1968) vond de eerste uitwisseling plaats. In 2009
bestaat de stad Tel Aviv 100 jaar. In Kfar Saba hebben we een gesprek gehad met de directeur Dr.
Micha Gross en Frits de Wit, gids historisch Tel-Aviv, van het Bauhaus Tel-Aviv.
Veel architecten van over de hele wereld hebben hun studie gedaan aan de TU Delft, Bouwkunde en
dit heeft er voor ons toe geleid om in samenwerking met de TU, de Gemeente en ook de Ambassade
om een tentoonstelling naar Nederland te halen.
Er heeft veel overleg plaatsgevonden met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Er zijn gesprekken
geweest met Prof. Ir. W. Patyn, Agnes Wijers, Mick de Witte en Berend v.d. Lans.
De 10e DOCOMOMO conferentie werd gehouden in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dit is een
internationale conferentie waar veel architecten, professoren en studenten van over de hele wereld
aan deel hebben genomen. De afspraak met Bouwkunde werd gemaakt, dat de Bauhaus tentoonstelling een onderdeel zou zijn van de opening van de conferentie in het gebouw van Bouwkunde in Delft.
Op 13 mei 2008 heeft er een grote brand gewoed in het Bouwkundegebouw en het moest afgebroken
worden. De brand had een grote in pact ook op onze Delftse bevolking en namens de Stichting
hebheeft onze voorzitter hen via de mail alle sterkte toegewenst. De medewerkers van Prof.Ir. W.
Patyn hebben zich enorm ingezet om alles te laten doorgaan. En zoals u uit onze Nieuwsbrief nr. 2-
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2008 heeft kunnen lezen, dat de tentoonstelling heeft plaats gevonden van 17-26 september in het
voorlopige nieuwe pand van Bouwkunde (oude hoofdgebouw van de TU, ingang Zuidplantsoen 2 A).
De tentoonstelling is officieel geopend door onze wethouder Anne Koning en door Hamutal RogelFuchs, cultureel attaché van de Israëlische ambassade.
Het Bauhaus is ontstaan in Duitsland en in overleg met een medewerker van de afdeling Cultuur van
de Ambassade is er een gezamenlijk overleg geweest met de cultureel attaché Mevr. Goenke Rocher.
Op 24 september 2008 is er een speciale rondleiding georganiseerd voor de gasten van de beide
ambassades. Het was een indrukwekkende en fantastische avond.
Ongeveer 750 mensen hebben een bezoek gebracht aan onze tentoonstelling. We willen iedereen, die
een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de tentoonstelling, van harte bedanken.
Zonder onze vrijwilligers en donateurs was het vast en zeker niet gelukt. Tevens onze dank aan de
Gemeente Delft, de Israëlische ambassade en last but not least de TU Delft. Frits de Wit is voor deze
tentoonstelling speciaal overgekomen uit Rehovot, Israël. Hij was elke dag bij de tentoonstelling aanwezig om de mensen rond te leiden.
9-12 maart 2008 Burgemeestersconferentie in Jeruzalem
Onze burgemeester Bas Verkerk heeft deelgenomen aan deze conferentie. Ook delegaties van het
Gemeentebestuur van Mulheim en Wiesbaden namen deel aan deze conferentie. Op 8 maart en een
gedeelte van de 9e maart werd er in Kfar Saba een officiële ontvangst gehouden voor de delegaties
van Delft, Mulheim en Wiesbaden.
Bij de officiële ontvangsten in Kfar Saba is onze voorzitter aanwezig geweest.
14 mei 2008
Tijdens de uitwisseling in 2007 is er een contact ontstaan tussen één van de deelnemers aan de reis
en de gastheer/gastvrouw en toen wordt er gesproken, dat er een groep naar België. Nederland en
Zweden zou willen komen om eens te kijken hoe bij ons de gezondheidszorg voor de ouderen in de
samenleving is geregeld.
In een tijdperk van lange levensverwachting en een toenemend percentage ouderen in Israël, JDCESHEL De visie is het creëren van een samenleving waarvan de senioren genieten van een positief
imago en een hoge kwaliteit van het leven. Hierdoor kunnen de ouderen en hun families als een
integraal onderdeel van de samenleving, terwijl u geniet van een doeltreffende, toegankelijke en
kwalitatief hoogwaardige diensten.
De missie van JDC-ESHEL is om ervoor te zorgen waardigheid, een goede gezondheid, welzijn,
zelfstandigheid, en actief en creatief ouder worden voor elke oudere persoon. Dit wordt gedaan door
middel van planning en ontwikkeling van nieuwe en innovatieve diensten, en door de verbetering van
bestaande diensten op lokaal, regionaal en nationaal niveau voor ouderen in Israël.
In overleg met de Gemeente en ons bestuur hebben we deze taak op ons genomen.
Onze voorzitter heeft gedurende haar bezoek aan Kfar Saba (5-11 maart 2008) een gesprek gehad
met Pnina Gutman-Frish en zo werd duidelijk wat de wensen waren.
Op 14 mei kwam een groep van 26 personen met de bus aan in Delft. We hebben een bezoek
gebracht aan de Delfshove en de Vermeertoren. De rondleidingen op beide locaties was fantastisch
verzorgd en de dank van de groep was groot.
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In de middag is er tevens een bezoek gebracht aan Humanitas in Rotterdam waar de directeur een
schitterend verhaal heeft gehouden over “zijn” verzorgingshuis.
Tijdens hun korte verblijf in Delft heeft één van onze bestuursleden nog een kleine rondleiding
gegeven.
14 mei 2008
Viering 60-jarig bestaan van de Staat Israël. Deze avond is groots gevierd en namens ons bestuur was
er een vertegenwoordiger aanwezig.
Website van onze Stichting
Onze website is nu in de lucht en aan de site wordt zeer veel aandacht besteed. Aan de totstandkoming hebben meegewerkt Avi Lev, René Poot, Désirée Lorist en natuurlijk ook onze bestuursleden.
De naam van de site is www.stichtingdelft-kfarsaba.nl. Op deze site vindt u alle nieuwtjes van onze
stichting. In de loop van 2009 zal de site geoptimaliseerd worden.
Avi Lev is tevens de ontwerper van ons nieuwe briefpapier en ons nieuwe logo van de Stichting.
Mocht u iets hierover willen weten, mailt u ons dan en wij sturen de mailtjes door.
September 2008
Er komt een vraag binnen bij de Gemeente en bij onze stichting van uit Kfar Saba of er mogelijkheden
zijn of we een jongerenorkest zouden kunnen ontvangen, 28 maart en 4-6 daags verblijf in Delft. De
groep bestaat uit 70 personen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar en hun begeleiders.
Zij moeten worden gehuisvest en natuurlijk willen ze graag optreden. Samen met de Gemeente
worden alle mogelijkheden bekeken en houdt onze website in de gaten.
Overige activiteiten in 2008
- Overleg met onze burgemeester en de gezamenlijke zustersteden
- 5 vergaderingen Gemeente/zustersteden
- Deelnemen aan kennisavonden georganiseerd door Breed Welzijn Delft
- Deelnemen aan de diverse activiteiten georganiseerd door de Synagoge
- Ons bestuur was vertegenwoordigd bij het ramadandiner op 27 september
- 11 november burgemeestersverkiezingen in Kfar Saba. Yehuda Ben Hemo is met grote
meerderheid gekozen voor een nieuwe termijn van 4 jaar
Activiteiten 2009
- Jaarlijkse vergadering met onze burgemeester en de gezamenlijke jumelagesteden
- Diverse vergaderingen Gemeente/jumelagesteden over de gezamenlijke activiteiten 2009
- Optreden jeugd/symfonieorkest maart/april.
- Uitwisseling ongeveer 29 juli t/m 5 augustus 2009 zal in het teken staan van water (hopelijk
valt er op dat moment niet te veel regen). Voor de 12e keer komt er een groep naar Delft.
- Viering 40-jarig bestaan van de uitwisseling. De eerste uitwisseling vond in oktober 1968
plaats. In overleg met de Gemeente en met Aurau (zij bestaan ook 40 jaar) willen we dit
tijdens de uitwisseling vieren.
Het ligt in de planning dat er een groep van 70 jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar, inclusief
begeleiding naar Delft komt. Ze kunnen overnachten in het Kruithuis, maar voor het ontbijt en de
lunch moet nog worden gezorgd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, willen we het ontbijt en
de lunch zelf proberen te verzorgen. We hopen, dat u ons kunt helpen (29 maart-3 april). U kunt uw
mailtje sturen aan Judi Klok-Levit.
Het is de bedoeling, dat het orkest optredens heeft hier in Delft en evt. in Den Haag.
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Uitwisseling 2009
Zoals u heeft kunnen lezen in onze Nieuwsbrief komt er een groep naar Delft. Wij willen u vragen of u
de mogelijkheid heeft om één, twee of meerdere gasten te ontvangen. Wilt u het ons even laten
weten, mail dan naar: jukaklok@ziggo.nl, stuur een briefje naar het secretariaat. Watersnipstraat 42,
2623 LS Delft of belt u even met 015-2610769 (telefoonnummer van de voorzitter).
Wij willen u nog iets vragen
Jaarlijks ontvangt de Stichting een subsidiebedrag van de Gemeente Delft, maar activiteiten kosten
geld en zeker als er weer een uitwisseling aan komt. Voor projecten proberen we weer een extra
subsidie aanvraag te doen, maar we willen u vragen of u ons ook daarbij zouden kunnen steunen.
Wilt u ons financieel ondersteunen? Wij 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 zin om ons tijdens één van de genoemde projecten te helpen of heeft u een leuk idee voor
onze uitwisseling, laat het ons dan even weten.
Onze Nieuwsbrieven worden vaak per e-mail gestuurd en degene die geen e-mail heeft, krijgt de
Nieuwsbrief thuisgestuurd. In Delft brengen wij ze als bestuur meestal rond om zo portokosten te
kunnen besparen. Is uw e-mail nog niet bij ons bekend, dan willen wij u vragen dit alsnog aan ons toe
te sturen.
U kunt uw post sturen naar
Stichting Delft-Kfar Saba
Postadres: Watersnipstraat 42,
2623 LS Delft
De samenstelling van ons bestuur is:
Judi Klok-Levit
voorzitter/secretariaat
telefoonnummer: 015-2610769 (tevens faxnummer)
e-mail: jukaklok@ziggo.nl
Ben v.d. IJssel
penningmeester, telefoonnummer 015-3109410
Ada Bres
lid, telefoonnummer: 06-41378154
Nies Schagen
lid, telefoonnummer: 015-2144389
Mocht u liever geen Nieuwsbrief meer willen ontvangen of heeft u suggesties?
Wij horen het graag van u. Ons postadres en e-mail adres kunt u terugvinden in deze Nieuwsbrief.
Namens het bestuur van de Stichting Delft-Kfar Saba
Met vriendelijke groeten en tot horen/ziens
Shalom, lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter
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