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2011 was een zeer druk jaar voor onze stichting. Een jaar waar we met plezier op terug kunnen kijken.
Van 27 oktober tot en met 3 november 2011 heeft de uitwisseling naar Kfar Saba plaatsgevonden.
Op de sluitingsdatum van de inschrijving hadden er zich in totaal 33 deelnemers aangemeld.
Na de sluitingsdatum kwamen er nog 15 aanmeldingen binnen. Een wachtlijst dus. Wij hopen, dat degene die op de wachtlijst stonden, de volgende keer deel uit gaan maken van de
uitwisseling.
Op 26 oktober 2011 was het precies 40 jaar geleden, dat de officiële ondertekening van de
vriendschapsband in Kfar Saba heeft plaatsgevonden, die in 1967 is ontstaan. Dat is toch iets
wat gevierd moest worden.
Tentoonstelling
In 2009 ontstond het idee om een tentoonstelling in 2011 van Delftse kunstenaars te houden in Kfar Saba. Maaiky Silos, Erik van Katwijk, Gonny Stuut, Willem van den Hoed, Laura
Bakker en Coen de Jong hebben hun werken daar tentoongesteld. De opening heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2011 en heeft tot en met 30 november 2011 geduurd.
De tentoonstelling was een groot succes.
Scholenuitwisseling
Na de uitwisseling van 2007 is er contact gelegd met het CLD, Christelijk Lyceum Delft. In
Kfar Saba heeft de Gemeente Kfar Saba de Rabin High School benaderd. Veel overleg heeft
over en weer plaatsgevonden, maar met succes. Deze maand gaat een groep leerlingen van
het CLD naar Kfar Saba en in 2013 komt er een groep leerlingen van de Rabin High School
naar Delft.
Wij willen u nog iets vragen
Van de Gemeente Delft heeft de stichting vernomen, dat de waarderingssubsidie voor 2012
is toegekend zonder indexering.
Graag willen wij onze dank uitbrengen aan de donateurs die ons in 2011 gesteund hebben.
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De voorbereidingen voor 2013 zijn al van start gegaan. Het is de bedoeling dat er in 2013 er
een groep vanuit Kfar Saba naar Delft komt. Om alles te kunnen bekostigen stellen we het
zeer op prijs als u ons daarbij financieel zou willen steunen. Uw donatie kunt u storten op
rekeningsnummer 43 55 938 t.n.v. de penningmeester van de stichting Delft - Kfar Saba.
Elk jaar sturen wij u alle stukken per post toe. Ook wij denken aan het milieu en wij moeten
ons ook realiseren, dat het toezenden behoorlijk wat kopieer- en verzendkosten met zich
meebrengt.
Ons jaarverslag en ook ons reisverslag kunt u terugvinden op de website www.stichtingdelftkfarsaba.nl. Mocht u de stukken toch thuis willen ontvangen, dan vragen wij u dit door te
geven aan het secretariaat van de stichting Delft - Kfar Saba, Watersnipstraat 42, 2623 LS
Delft, mail jukaklok@ziggo.nl of telefoon 015 261 07 69.
Namens het bestuur van de Stichting Delft - Kfar Saba,
Met vriendelijke groet, shalom, lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter
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