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Beste WIZO-leden en donateurs 

  
2022 was een mooi WIZO-jaar. We konden elkaar gewoon weer ontmoeten, zoals ook op de ALV eind 
juni. Bij deze gezellige bijeenkomst in het Adagio hotel hadden we een eregast, voorzitter WIZO Israël, Ora 
Korazim. Zij liet zich ook zien op verschillende huiskamerbijeenkomsten in het land. Het was fijn haar een 
tijdje in ons midden te hebben. 
 
De Rosj Hasjana Bloemenactie was een groot succes in Amersfoort en omstreken, Den Haag en Friesland. 
Ook de bezorging van meer dan duizend boeketten in Amsterdam liep weer op rolletjes, mede dankzij de 
inspanningen van talloze vrijwilligers, onder de bezielende leiding van onze Rita Bles.  
 
Begin november stond WIZO weer eens op een bazaar! Die werd voor de eerste keer georganiseerd door 
het NIK, in het Joods Cultureel Centrum. Een levendig, druk bezocht evenement, waar je je kon laven aan 
een groot aanbod van sieraden, kleding, judaïca en heerlijk Israëlische hapjes. Volgend jaar weer! 
 
De uitreiking van de WIZO Literatuurprijs 2022 eind november in Amsterdamse Coöperatieve Boekhandel 
was geanimeerd en goed bezocht. Als je zin hebt om de komende maanden mee te lezen met een WIZO-
leesclub, of wil je een eigen leesclub beginnen, meld je dan aan bij Marijke Ron, marijke.ron@wizo.nl. 
Meer hierover onder aan deze nieuwsbrief. 
 
Met Chanoeka voor de deur staat de WIZO-winkel in Amsterdam weer gezellig vol met mooie, leuke en 
grappige cadeaus. Ook dit jaar vind je er weer heel veel verschillende chanoekia’s in allerlei stijlen - van 
kleurrijk en fantasievol, tot traditioneel en strak vormgegeven. Voor ieder wat wils, dus kom vooral langs 
om een kijkje te nemen. De winkel is extra open voor Chanoeka, zie hieronder, of bestel 
online https://giftshop.wizo.nl/. 
 
Tot slot wens ik jullie namens het hele bestuur Chanoeka Sameach! We hopen van harte dat jullie een 
mooi en warm feest hebben dit jaar, met veel lichtjes van binnen en in huis. 
 
Michaja Wiener, voorzitter WIZO Nederland  
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EXTRA OPEN VOOR CHANOEKA! 
Vrijdag 9 en 16 december 10.00-13.00 uur 

Zondag 11 en 18 december 10.00-16.00 uur 

  

WIZO Giftshop gesloten 27 december 2022 tot 10 januari 2023 
  

 
 

Bezoek aan European Council of WIZO Federations (ECWF) in Luik 28-30 oktober 
2022 door Marijke Ron, bestuurslid WIZO Nederland 

 

                                               
 

Op vrijdag 28 oktober togen Michaja Wiener en ik namens WIZO Nederland naar het 
Belgische Luik voor de jaarlijkse bijeenkomst van het ECWF, met als thema ‘Bridging the 
Divide and Empowering Women’. In de afgelopen twee jaren vonden er tijdens de pandemie 
geen conferenties plaats, dus het was een waar weerzien met oude bekenden en een 
kennismaking met nieuwe leden. Vele van de vijftien Europese WIZO-federaties waren 
present om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen. Via Zoom sprak de zeer 
inspirerende professor Dorit Nizan ons vanuit Israël toe over haar rol als crisismanager voor 
de World Health Organization in Oekraïne. Tot besluit van deze eerste dag zaten we met 
elkaar aan een uitgebreid sjabbatdiner. 
  
Op zaterdag 29 oktober kregen we de gelegenheid om Luik te bezoeken, een complexe 
industriestad gelegen aan de Maas, met veel oud en nieuw, soms mooi, soms ook gewoon 
lelijk. ’s Avonds was er een ontvangst in het stadhuis door de plaatsvervangend 
burgermeester van Luik, Christine Defraigne, die duidelijk blijk gaf van haar betrokkenheid 
bij WIZO. Vervolgens op pad naar het Provinciehuis, waar ons een heerlijk diner in een 
prachtige, historische omgeving wachtte. 
 
Zondagochtend was het dan tijd voor het echte ‘werken’. Vroeg op en met de auto naar het 



prachtige museum La Boverie, waar we in het auditorium vergaderden. Hier kwam aan de 
orde waar de ECWF echt voor staat. De non-profit ngo (non-gouvernementele organisatie) 
ECWF werd opgericht in Parijs in 1992 en wil binnen Europese organen als de Europese 
Commissie en de Raad van Europa een stem hebben op het gebied van de gelijkwaardige 
positie van vrouwen, discriminatie en antisemitisme. ECWF is lid van European Women’s 
Lobby (EWL) en heeft een raadgevende positie in de Raad van Europa in Straatsburg. Ook bij 
de Verenigde Naties probeert ECWF een stem te hebben. Zie ook de recent hernieuwde en 
zeer informatieve website https://ecwf.online. 
  
Keynotespeaker Katharina Von Schnurbein is sinds 2015 de eerste coördinator van de 
Europese Commissie voor de bestrijding van antisemitisme. Zij liet ons de mogelijkheden 
zien die er zijn om dit onderwerp politiek op de kaart te zetten en aan te pakken. Von 
Schnurbein is Duits, spreekt vele talen, waaronder Nederlands, is internationaal 
georiënteerd en zeer betrokken bij het Joodse leven, ook in haar huidige woonplaats Brussel. 
Wij hopen haar komend voorjaar bij WIZO in Nederland te mogen begroeten als spreker in 
het kader van de Internationale Vrouwendag. 
  
En last but not least, ECWF heeft nieuwe vertegenwoordigers nodig in voornoemde 
bestuurlijke organen. Een interessante mogelijkheid om de Europese politiek te beïnvloeden. 
WIZO-vrouwen in Nederland, geïnteresseerd in politiek, meld je! Dit kan een buitengewoon 
leerzame en belangrijke kans zijn om te zien hoe de Europese politiek werkt en ook om 
namens WIZO een stem of advies uit te brengen! Heb je interesse, meld je bij een van de 
bestuursleden van WIZO Nederland. Het was kortom een bijzondere conferentie, een mooi 
programma en voor mij bovenal een hernieuwd inzicht in het belang van ECWF als WIZO-
organisatie in Europa! 

  

 

  

 

Te koop in WIZO Giftshop! Chanoeka Sameach! 

 
 

Bestuurslid WIZO Nederland Judith Cohn is vanaf half november in Israël voor 
familiebezoek. Ze neemt de gelegenheid te baat ook een kijkje te nemen bij 
verschillende WIZO-projecten.  
  
Bezoek aan het Chana & Michael Levin WIZO Day Care Centre (DCC) en Community Centre in Rishon 
LeZion 
Op 21 november bezoek ik samen met Annette Crandell, onze contactpersoon bij WIZO in Israël, het 
kinderdagverblijf en het Community Centre die zijn vernoemd naar Chana Levin, de eerste vrouwelijke 
burgemeester in Israël, en haar echtgenoot Michael. 
 
Het van binnen en buiten met vrolijke schilderingen versierde kinderdagverblijf staat midden in het oude 
deel van de stad en is relatief klein, met drie groepen van rond de 25 kinderen. De groepen zijn ingedeeld 

https://ecwf.online/


op leeftijd: van drie maanden tot een jaar oud, van een tot twee jaar en van twee tot drie jaar. Er is een 
aardige buitenruimte voor activiteiten. In totaal zijn er momenteel twaalf kinderen die door 
welzijnsorganisaties zijn verwezen. Deze kinderen komen uit problematische gezinnen en hebben, zo jong 
als ze zijn, al een achterstand opgelopen. Een psycholoog komt nu en dan langs om de kinderen te 
observeren. 
 

                         

      
Een indruk van de vrolijke kinderopvang, en de keukenprinses die met liefde de maaltijden voor de kinderen maakt 
 
PJ Library 
De leidsters van het kinderdagverblijf zijn getraind voor het PJ Library-programma, bedoeld voor de 
oudste groep kinderen. Zij lezen de kinderen voor. PJ staat voor ‘pyama’, en het PJ Library-project 
sponsort door leesboeken te schenken. Elk kind krijgt iedere keer een eigen exemplaar mee naar huis en 
bouwt zo een eigen thuisbibliotheek op. Het is de bedoeling dat thuis samen lezen  voor het slapengaan 
een gewoonte wordt. Elk boek bevat een gids voor ouders met activiteiten voor ouders met 
kinderen.                                                     
 
Community Centre 
Michal Arcusin is de manager van twee WIZO Community Centres in Rishon LeZion, waarvan er een wordt 
gesponsord door WIZO Nederland. Michal leidde ons rond en vertelde vol passie over wat daar allemaal 
gebeurt. Beide locaties hebben een grote tweedehandskledingzaak waar tachtig vrijwilligers werken. Voor 
het gebouw staan grote bakken voor gebruikte kleding, alles wordt binnen uitgezocht en gesorteerd op 
soort en maat. 
 



         
Superhandig, die container voor de deur! 
 
Michal heeft intensief contact met de gemeente, en de burgemeester. Ze is mede daarom goed op de 
hoogte van de faciliteiten in de stad. Zo kan WIZO steeds unieke programma’s en activiteiten bieden, 
gericht op waar er op dat moment binnen de gemeenschap vraag naar is.   
 
Programma's 

• ‘Hulp voor alleenstaande moeders’, onder meer gericht op lastenverlichting   
• ‘Mentorschap voor alleenstaande ouders’ – 'Adopteer een oma'-programma 
• ‘Leven en ouderschap na echtscheiding’, met ook aandacht voor financiën, ondersteuning en 

advies van een advocaat 
• ‘Voor de eerste keer ouders’, opvoeden van pasgeborenen 
• ‘Ondersteuning voor gedetineerde ouders met kinderen jonger dan één’ 
• 'Adoptie' van vijf Oekraïense gezinnen die zich in Rishon LeZion vestigden. 

Zij krijgen kleding, meubels, huisvesting en arbeidsbemiddeling 

De grote zaal is te huur voor feesten of lezingen, om zo inkomsten te genereren en de betrokkenheid 
binnen de gemeenschap te bevorderen. Magen David Adom maakt drie keer per jaar gebruik van de zaal 
om bloedtransfusies af te nemen. Hierdoor wordt WIZO weer onder de aandacht gebracht en onstaat er 
meer betrokkenheid van bewoners uit de omgeving. 
  

Bezoek aan WIZO-jeugddorp Nachalat Yehuda in Rishon LeZion 
Nachalat Yehuda is in 1922 gestart als landbouwopleiding voor jongvolwassenen. Na de oprichting van de 
staat Israël in 1948 werd het een agrarische middelbare school die theoretische en praktische kennis aan 
vooral jonge immigranten overdroeg. In 1948 nam WIZO de exploitatie van het jeugddorp over. 
Tegenwoordig is het een thuisbasis voor kinderen uit zowel autochtone als immigrantengezinnen en een 
toonaangevende onderwijsinstelling van WIZO. De school heeft 411 leerlingen, van wie er 191 in het 
jeugddorp en 220 thuis wonen. De leerkrachten stimuleren de leerlingen om het maximale  uit zichzelf te 
halen. Ze krijgen allemaal dezelfde kansen, ongeacht hun achtergrond, met als doel de ontwikkelingskloof 
kleiner te maken. De school heeft een kleine dierentuin, een kippenboerderij en een agro-ecologisch 
leercentrum. De jongeren krijgen les in het verzorgen van dieren en doen landbouwexperimenten.  
 



        

 
Foto's van WIZO-jeugdorp Nachlat 
 
Programma Mine and Only Mine 
Door de toename van het aantal gewelddadige relaties tussen jongeren, ontwikkelde WIZO voor deze 
jongeren het programma Mine and Only Mine (van mij, en van mij alleen), ook voor docenten en ouders. 
Jongeren leren om vroegtijdig geweld en isolatie te herkennen binnen een relatie. Het programma is 
inmiddels te volgen op veel Israëlische scholen en elk jaar doen er zo’n 6600 jongeren en volwassenen 
aan mee. WIZO Nederland heeft onlangs een donatie gedaan zodat het programma weer een jaar kan 
draaien. 
 
Met Ora Korazim, voorzitter van WIZO Israël, ga ik mee naar een WIZO-avond in Herzliya. Hier zie ik een 
optreden van een groep jongeren over het verkeerd lopen van relaties en de gevolgen daarvan (zie de 
foto’s hieronder). Hun spel en zang maakt diepe indruk; heel effectief om op deze manier jongeren een 
boodschap over te laten brengen op andere jongeren, ook op scholen op.

 



 
 

Wil je wat delen over WIZO? 
Of over een WIZO-activiteit waar je aanwezig was? 

Je bijdrage is heel welkom! info@wizo.nl   

  

 

 
 

WIZO Gelderland naar Winterswijk door Marijke Ron 

Met een gezellig koffiemoment bij Henriëtte Donen in Zelhem starten wij op zondag 6 november ons uitje 
naar Winterswijk. We bezoeken daar de prachtige synagoge, die nog helemaal intact is. Na een 
inspirerende rondleiding door Mirjam Schwarz is het tijd voor nasj, een gezamenlijke lunch in een 
gezellige Winterswijkse zaak. Voor de liefhebbers staat er dan ook nog een bezoek aan museum Villa 
Mondriaan op het programma. Al met al kol hakavod, met de complimenten voor organisator Inge 
Admiraal! 
 

               

          Interieur synagoge Winterswijk                                                                           Gezellig samen lunchen 
 
WIZO Gelderland organiseert op zondag 18 december vanaf 14.30 uur een Chanoeka-activiteit bij Marijke 
Ron in Apeldoorn. Voor meer informatie: marijke.ron@wizo.nl of 06-29591750. 
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Genomineerde boeken voor de WIZO Literatuurprijs 2023 

Een speciale lezerscommissie heeft ook dit jaar weer een grote stapel literatuur doorgewerkt en komt tot 
de volgende keuze: 

1. Waar de wolf loert van Ayelet Gundar-Goshen, uitgeverij Cossee, vertaler Sylvie Hoyinck 
2. Wachten op het Westen van Nausicaa Marbe, uitgeverij Prometheus 
3. Drie van D.A. Mishani, uitgeverij De Arbeiderspers, vertaler Ruben Verhasselt 
4. Buitenleven van Nina Polak, uitgeverij Prometheus 
5. Serge van Yasmina Reza, uitgeverij De Bezige Bij, vertaling Floor Borsboom en Eef Gratama 
6. Waar gezongen wordt van Shula Tas, uitgeverij Podium 

Wil je samenvattingen ontvangen van de genomineerde boeken? 
Wil je meer informatie over meedoen met een WIZO-leesclub? 
Wil je zelf een WIZO-leesclub oprichten? 
Mail dan WIZO Cultuur, Marijke Ron marijke.ron@wizo.nl 
 

Uitreiking WIZO Literatuurprijs 2022 

Wij hebben jullie onlangs al uitgebreid bericht over de WIZO Literatuurprijs 2022. Op zondag 20 november 
jl. reikte Michaja Wiener de WIZO Literatuurprijs 2022 postuum uit aan de Israëlische schrijver A.B. 
Yehoshua (1936-2022). Hij kreeg de prijs voor zijn laatste boek De tunnel. De schrijver overleed dit jaar op 
14 juni. Moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven. 
 

Website WIZO Nederland 'in bewerking' 
Informatie over de WIZO Literatuurprijs en samenvattingen van de genomineerde boeken 
vind je meestal op onze website. Helaas werkt de website van WIZO Nederland op dit 
moment niet meer. Wij zijn druk bezig met de nieuwe en verwachten dat die begin komend 
jaar online is. Wij houden jullie op de hoogte!  

  

 

  

EXCLUSIEF BIJ WIZO NEDERLAND 
SJABBATSERVET ‘OLIJF’ € 5,95 

ontwerp: Suzanne Grünfeld 
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€ 2,00 gaat direct naar WIZO Food Campaign 
voedselvouchers voor kwetsbare gezinnen in Israël.  

BESTEL 

 

https://giftshop.wizo.nl/Webwinkel-Product-812522922/WIZO-NL-servet-olijf--Food-Campaign.html

