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Delft, juni 2018
Shalom chaweriem, shalom chaweroth,
Op de site vindt u ook het jaarverslag 2017.
(https://www.stichtingdelft-kfarsaba.nl/pdf/jaarverslag/2017-jaarverslag.pdf)
In het jaarverslag van 2017 hebben wij als bestuur al vermeld, dat 2018 een bijzonder jaar
voor de stichting Delft - Kfar Saba zou zijn en wij kunnen in deze nieuwsbrief vermelden, dat
er een zeer succesvolle uitwisseling heeft plaatsgevonden en wel van 20-26 april 2018.
Het was een uitwisseling met een feestelijke tint.
In oktober 1968 vond de eerste uitwisseling plaats. Delft ging toen op bezoek in Kfar Saba en
nu, 50 jaar later, hebben wij in Kfar Saba gevierd, dat 50 jaar geleden de eerste uitwisseling
heeft plaatsgevonden. Over en weer hebben er 14 uitwisselingen plaatsgevonden.
We zijn met een groep van 24 deelnemers afgereisd naar Kfar Saba. Echt een uitwisseling om
nooit te vergeten.
Momenteel zijn we bezig om de verhalen van de deelnemers te verzamelen en wij zullen u
het verslag zeker niet onthouden. Binnenkort organiseren wij een terugkomavond en daarna
zullen wij als stichting zeker een verslag op onze website zetten.
We hopen alleen niet dat dit de laatste uitwisseling zal zijn. De Gemeenteraad van Delft
heeft op 20 december 2017 besloten, dat de jaarlijkse subsidie van € 1.750,00 m.i.v. 2018
voor alle partnersteden zal worden stopgezet.
Onze jaarlijkse subsidie mochten wij sparen en zo konden wij 4 jaar sparen om een themagerichte uitwisseling te organiseren. Themagericht dat was jaren geleden door de Gemeente
vastgesteld en als stichting hebben wij ons daaraan gehouden.
Zorg en Welzijn was het thema van 2016 en kijk eens terug in ons jaarverslag … dat was echt
een uitwisseling om nooit te vergeten.
De contacten die wij als stichting hebben gelegd tussen de diverse bedrijven, het Reinier de
Graaf Gasthuis, de Verzorgingshuizen van Pieter van Foreest, Ipse de Bruggen, de TU Delft en
de optredens van diverse orkesten.
Zo ook de uitwisseling tussen de Rabin High School en het CLD, die jaren geleden tot stand is
gekomen en in 2017 voor de 6e keer heeft plaatsgevonden.
In aanloop naar het 50-jarig bestaan van de uitwisselingen Delft - Kfar Saba in 2018 had de
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huis. Wethouder Aletta Hekker en de Israëlische ambassadeur Shir-On waren daarbij aanwezig en zij hebben beiden een toespraak gehouden.
Het CLD organiseert jaarlijks een internationale week en in december 2017 kwamen, Naast
de Rabin High School, een school vanuit Noorwegen en Duitsland in dezelfde week naar
Delft. Wat is het toch mooi dat we aan de voet van het begin van de uitwisselingen hebben
gestaan en waar nodig verlenen wij ook onze medewerking aan deze uitwisselingen.
Dit zijn maar een paar dingen die wij hier benoemen, maar kijk in onze jaarverslagen en u
vindt terug wat wij als stichting allemaal gedaan hebben.
VRIENDSCHAP hebben wij als bestuur hoog in het vaandel staan en wij hopen dat u ons mee
wilt helpen om deze vriendschap voort te zetten. Wij als vrijwilligers zetten ons in om de
uitwisselingen door te laten gaan, maar we hebben uw hulp hard nodig. ¶
Heeft u interesse en/of heeft u een mogelijkheid om ons te ondersteunen, dan horen we dit
graag van u.
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.
Is uw e-mailadres 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.
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
e-mail info@stichtingdelft-kfarsaba.nl.
Namens het bestuur van de stichting Delft - Kfar Saba,
met vriendelijke groet,
shalom, lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter

Stichting Delft-Kfar Saba
Watersnipstraat 42
2623 LS Delft
The Netherlands

website:
tel:
e-mail:

stichtingdelft-kfarsaba.nl
+31 (0) 15 261 07 69
info@stichtingdelft-kfarsaba.nl

