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2017
In het jaarverslag staat dat wij tijdens de uitwisseling een ontmoeting hebben gehad met
Ton van Schelven en Freddy van Schelven-Kapper in de Delfshove. Op 1 februari 2017 is Ton
overleden. Ton was vele jaren secretaris van onze stichting. Menno, de zoon van Ton en
Freddy is helaas 14 dagen na zijn vader overleden. Het bestuur van de stichting Delft-Kfar
Saba wenst de familie van Schelven sterkte toe.
2016 is voor het bestuur een bijzonder jaar geweest.
Van 7-14 september 2016 vond een uitwisseling plaats. Er kwamen 23 Israëlische gasten
vanuit Kfar Saba naar Delft.
Het bestuur had als thema voor de uitwisseling Zorg en Welzijn gekozen. Waarom wij hiervoor hebben gekozen? Delft heeft een nieuw ziekenhuis en dat is nog maar één ding. Ook
nieuw in Delft is het Pieters Kamerhuis. Mensen met een beperking wonen samen met ouderen in de Delfshove.
Ter voorbereiding op een bezoek moet er nogal wat gebeuren. Als stichting zijn wij lid van de
Delftse Uitdaging. Zij organiseren elk jaar een Beursvloer. Op die Beursvloer zijn maatschappelijke bedrijven en instellingen aanwezig en daar kun je als stichting een vraag stellen. Met
de uitwisseling in het vooruitzicht hadden wij diverse vragen en we hebben “matches” kunnen maken met o.a. Pieter van Foreest en met het Hospice.
Je maakt een match met een bedrijf of instelling en als bestuur van de stichting stelden wij
daar tegenover, dat wij op onze website een vermelding zullen maken.
Wat waren we blij, dat zoveel gastgezinnen zich bereid verklaarden om een of twee gasten
te willen verwelkomen. Het complete verslag van de uitwisseling kunt u terugvinden in bijgevoegd jaarverslag.
In 2018 zal er naar alle waarschijnlijkheid een groep naar Kfar Saba gaan.
Voor wat betreft de scholierenuitwisseling het volgende. De stichting heeft haar bijdrage
geleverd aan de vijfde scholierenuitwisseling tussen het CLD en de Rabin Highschool. Van 3
tot 10 december 2016 brachten 23 leerlingen en 3 docenten een bezoek aan Delft. In dezelfde week waren er ook leerlingen en docenten uit Duitsland.
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Van 12-19 februari 2017 heeft het CLD in Kfar Saba een bezoek gebracht aan de Rabin Highschool. Zij vierden het eerste lustrum. Een verslag van deze uitwisselingen kunt u terugvinden in bijgaand jaarverslag, maar kijk ook even op onze website (www.stichtingdelftkfarsaba.nl) naar het verslag wat door Willem Jan Hordijk over deze uitwisseling is geschreven.
Als stichting zijn we er trots op dat de uitwisseling tussen de scholen tot stand is gekomen.
In 1967 zijn de eerste contacten gelegd tussen de twee steden en de eerste uitwisseling
vond plaats in oktober 1968. Hoe deze uitwisseling tot stand is gekomen kunt u ook terug
vinden op onze website. In 2018 is het dus 50 jaar geleden, dat de eerste uitwisseling heeft
plaatsgevonden.
Wij houden u op de hoogte wanneer er een groep naar Kfar Saba gaat. Heeft u interesse om
een keer een uitwisseling mee te maken, dan horen wij dat graag van u.
Mogen wij u nog iets vragen?
Wilt u onze stichting ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op ons bankrekeningnummer
NL95 INGB 0004 3559 38 t.n.v. stichting Delft-Kfar Saba.
Om kosten te besparen sturen wij onze nieuwsbrieven en het jaarverslag zoveel mogelijk per
e-mail, maar deze keer is het jaarverslag zo uitgebreid, dat wij als stichting hebben besloten
om het bij u thuis te bezorgen.
Het zou fijn zijn als wij als bestuur de “kortere” nieuwsbrieven per e-mail zouden kunnen
sturen.
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. Wilt u alles liever per post ontvangen, dan is dit ook mogelijk.
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,
shalom, lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter
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