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Delft, 12 februari 2014
Een schitterend jaar ligt achter ons. Het was een heel druk, maar bijzonder jaar, met o.a. de
viering van ons 45-jarig bestaan en de muziekgroepen, die zowel in maart als in juli in Delft
zijn geweest. In bijgaand jaarverslag kunt u onze activiteiten allemaal teruglezen.
Van de Gemeente Delft heeft de stichting vernomen, dat ook in 2014 de waarderingssubsidie is toegekend.
Alle activiteiten hebben we kunnen betalen vanuit de subsidie van de gemeente Delft en de
donaties van velen. Via de Beursvloer van Bedrijf en Samenleving, thans de Delftse Uitdaging, zijn er contacten gelegd met diverse organisaties, die ons geholpen hebben met de
activiteiten, zoals het beschikbaar stellen van de Maria van Jessekerk, het drukken van de
posters en de flyers door drukkerij NIVO, gastvrouw Anny Oving, het CLD (locatie Molenhuispad), het Apostolisch Genootschap en Hilde de Wolf (VAK). En onze dank gaat ook uit
naar de gastgezinnen, die hun huis hebben opengesteld.
Dit jaar belooft ook weer een bijzonder jaar te worden. De gezamenlijke partnersteden van
Delft, t.w. Aarau (Zwitserland), Adapazari (Turkije), Freiberg (Duitsland) en Kfar Saba (Israël),
organiseren elk kwartaal een evenement. Voor de activiteiten van de 4 partnersteden krijgen
we projectsubsidie van de Gemeente, los van de waarderingssubsidie die wij jaarlijks ontvangen. De stichting Delft-Kfar Saba organiseert als eerste, mede namens de 3 partnersteden, een boekbespreking.
Het boek dat besproken gaat worden is “Klasgenoten van Anne Frank”. Schrijver Theo Coster, één van de klasgenoten van Anne Frank, komt speciaal voor deze gelegenheid naar Delft
om zijn verhaal te vertellen.
Deze avond zal worden gehouden op :
datum
: maandag 10 maart 2014
aanvang
: 19.30 uur, einde 21.30 uur
locatie
: CLD, Molenhuispad 4, 2614 GE Delft
U bent van harte welkom en wilt u familie en vrienden meenemen, natuurlijk is dat goed.
Wij willen u nog iets vragen
De uitwisseling 2014 is op verzoek van Kfar Saba verplaatst naar 2015. Eind oktober 2013
hebben de burgemeestersverkiezingen in Israël plaatsgevonden en Yehuda Ben Hamu is
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weer gekozen als burgemeester van Kfar Saba. De drukke tijden voor hun zijn aangebroken
en dan komen er weer nieuwe verdelingen van portefeuilles.
De uitwisseling zal nu plaatsvinden in mei 2015 en we hopen dat u ook gastgezin wilt zijn.
Wilt u ons ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op ons banknummer
NL95INGB0004355938 t.n.v. de penningmeester van de stichting Delft-Kfar Saba, Ben v.d.
IJssel, Gooland 7, Nootdorp.
Om kosten te besparen sturen wij onze nieuwsbrieven en het jaarverslag zoveel mogelijk per
e-mail. Mocht u geen e-mail adres hebben of heeft u de stukken liever thuisgestuurd, dan is
dat ook mogelijk.
Is uw e-mail adres niet bekend bij ons of heeft er een wijziging plaatsgevonden (adres of email), dan hierbij het verzoek om dit aan ons door te geven. Ons postadres is: Secretariaat
stichting Delft-Kfar Saba, Watersnipstraat 42, 2623 LS Delft.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief en/of het jaarverslag nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met Judi Klok-Levit, voorzitter, telefoonnummer 015-2610769, email: info@stichtingdelft-kfarsaba.nl.
Namens het bestuur van de stichting Delft-Kfar Saba,
met vriendelijke groet en wij hopen u op 10 maart 2014 te mogen begroeten,
shalom, lehitraot,
Judi Klok-Levit, voorzitter
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