Nieuwsbrief 1-2016
Delft, 22 maart 2016

De lente in Nederland is begonnen en als bestuur van de stichting hebben we terug gekeken naar het
jaar 2015.
Er hebben in 2015 over en weer geen uitwisselingen plaatsgevonden, maar wel heeft de stichting
haar bijdrage geleverd aan de vierde scholierenuitwisseling tussen het CLD en de Rabin High School.
Van 6 tot 13 december 2015 brachten 23 leerlingen en 2 docenten een bezoek aan Delft. In dezelfde
week waren er ook leerlingen en docenten uit Duitsland, Noorwegen en Turkije.
Een verslag van deze uitwisseling kunt u terugvinden in bijgaand jaarverslag.
In het eerste kwartaal van 2016 gaat het CLD naar Kfar Saba. Als stichting zijn we er trots op dat deze
uitwisseling tussen de scholen tot stand is gekomen.
De uitwisseling van 2015 moesten we jammer genoeg weer verplaatsen naar 2016. Over de
uitwisseling in 2016 zijn we in nauw contact met de gemeente Kfar Saba. Voor eind maart 2016
hopen wij de bevestiging rond te hebben. Als stichting hopen wij dan dat de uitwisseling in de
tweede helft van het jaar zal kunnen plaatsvinden.
Het zou fijn zijn als u weer gastgezin zou kunnen zijn. Wij horen het graag van u. Zodra het bericht bij
ons binnenkomt, kunnen we het met u delen.
Het thema van de uitwisseling zal zijn: Zorg en Welzijn. Er zijn al contacten met de diverse
zorginstellingen, maar er kan pas iets geregeld worden als de datum is vastgesteld.
Op woensdag 25 november 2015 heeft de jaarlijkse vergadering met de burgemeester, de heer B.
Verkerk, plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben we vernomen, dat de stichting DelftAarau niet meer als stichting actief bezig zal zijn.
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.
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.
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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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