Nieuwsbrief 1-2015
Delft, 18 maart 2015
Een bewogen jaar ligt achter ons en laten we hopen, dat 2015 een jaar zal worden van vrede.
In onze Nieuwsbrief van vorig jaar hebben wij melding gemaakt, dat de 4 partnersteden van Delft,
t.w. Aarau (Zwitserland), Adapazari (Turkije), Freiberg (Duitsland) en Kfar Saba (Israël) een
projectsubsidie hebben ontvangen. De stichting Delft-Kfar Saba heeft als eerste, mede namens de 3
partnersteden, een boekbespreking georganiseerd.
“Klasgenoten van Anne Frank” in woord en beeld . Schrijver Theo Coster, één van de klasgenoten
van Anne Frank, is speciaal voor deze gelegenheid naar Delft gekomen. Het verslag van die avond
vindt u terug in bijgaand jaarverslag.
Het is een succesvolle avond geworden. De jonge generatie die graag de verhalen wilden horen en
genodigden, die hun ervaring wilden delen. We mochten 110 belangstellenden begroeten. Ook was
de pers vertegenwoordigd en TV West heeft opnames gemaakt welke zijn uitgezonden op 11 maart
2014.
De film werd gedeeltelijk in het Nederlands, Engels en Hebreeuws gesproken en zoals Theo Coster
heeft beloofd, is de dvd is nu verkrijgbaar met een Nederlandse ondertiteling. Mocht u belangstelling
hebben, dan horen wij dit graag van u. De kosten voor deze dvd zijn € 15,00 exclusief eventuele
verzendkosten.
Onze dank gaat uit naar Nivo voor het drukken van de schitterende posters, het CLD voor het
beschikbaar stellen van de ruimte voor de lezing/boekbespreking in woord en beeld en Daan Tromp
voor de muzikale omlijsting.
De uitwisseling 2014 is op verzoek van Kfar Saba verplaatst naar 2015. Er heeft een wisseling van
portefeuilles in Kfar Saba plaatsgevonden. Wij hopen binnenkort een berichtje te krijgen wanneer de
uitwisseling plaats zal vinden. We hopen dat u dan gastgezin wilt zijn.
De scholierenuitwisseling tussen de Rabin High School en het CLD vond in 2014 voor de derde keer
plaats. Van 13-20 december 2014 brachten 25 leerlingen en 2 docenten een bezoek aan Delft.
Het was een drukke week voor het CLD, want er waren ook leerlingen uit Duitsland en Turkije. Een
schitterend programma werd hun aangeboden en als stichting hebben wij daar ook met plezier onze
bijdrage aan gegeven.
Onze dank gaat uit naar de Gemeente Delft voor het beschikbaar stellen van de subsidies.
Mogen wij u nog iets vragen?
Wilt u onze stichting ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op ons bankrekeningnummer
NL95INGB0004355938 t.n.v. de stichting Delft-Kfar Saba.
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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 e-mail), 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, e-mail:
info@stichtingdelft-kfarsaba.nl.
Namens het bestuur van de stichting Delft-Kfar Saba,
met vriendelijke groet
shalom, lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter
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