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De algemene activiteiten van de stichting bestaan momenteel uit de volgende delen:  
 
Financiële support  
Allereerst het geven van financiële en praktische ondersteuning aan het werk van de partner 
organisatie in Israël Lev el Lev. Zij helpen immigranten in Israël en nieuwe bewoners om een bestaan 
op te bouwen.  
 
Morele support  
Daarnaast geeft de stichting ook morele en praktische ondersteuning door middel van werkbezoeken 
(zie Bijlage: Verslagen van de werkbezoeken 2012 tot 2015) en door het werk in Nederland 
bekendheid te geven.  
 
Informatieverstrekking  
Als derde omvangrijke activiteit geldt de informatieverstrekking en promotie. Gedurende de laatste 
vier jaar was Shuva Israel bezig met het online brengen van de website en de vertaling van 
toegestuurde documenten. Daarnaast betracht Shuva Israel een positieve lobby tot stand te brengen 
met betrekking tot de informatievoorziening uit het land.  
Sinds de verschuivingen van de informatievoorzieningen op papier naar publicatie via internet, wordt 
er hoofdzakelijk per email nog informatie rondgestuurd aan begunstigers of belangstellenden. Dat 
bespaart kosten en kan zo vaak men wil gedaan worden zonder beperking. Het aansturen op een 
werkbezoek kreeg sinds 2012 gestalte en vond met uitzondering het jaar 2014 jaarlijks plaats.  
 
Activiteiten 2011 - 2014  
De laatste jaren bracht de stichting de volgende zaken ten uitvoer:  

- Er is een website opgezet om het werk bekendheid te geven..  

- Er is een mailing bestand aangelegd waarmee belangstellenden digitaal informatie krijgen.  

-  Er is een actieve lobby om invloedrijke personen in het werk te betrekken. Dit gaat via 
mondelinge contacten en persoonlijke gesprekken.  

- Het bestuur hield zeer regelmatig onderling contact en samenspraak.  

- Donaties voor het specifieke werk worden doorgestuurd.  

- Er werden lokaal afspraken gemaakt om te komen tot een soepele en snelle afhandeling van 
zaken.  

-  Er werden met goed gevolg een flink aantal subsidieverstrekkende instellingen benaderd 
met als hoofddoel het ondersteunen van zomerkampen voor de schoolkinderen.  

 
De boekhouding is in handen van administratieve vrijwilligers en een professioneel administrateur 

stelt de jaarrekeningen samen. Daaruit is een balansvergelijking 2012-2014 en baten en lasten 

overzicht 2012- 2014 ontnomen en voorzien van toelichtingen op de site van Shuva Israel 

weergegeven. 

De volgende pagina’s bevatten verslagen van werkbezoeken in het veld 

 
 



 
Bijlage: Verslagen werkbezoeken aan Israël 2012 tot 2015  
 
Verslag werkbezoek aan Shuva Israel Februari 2012  
Van dit bezoek is geen verslag opgetekend. Er is een ontmoeting geweest tussen de bestuurders en 
er is een gesprek geweest waarin nader werd kennis gemaakt. Het was de eerste fysieke ontmoeting 
met de mensen die in Israël het werk uitvoeren. Hierna een foto van die ontmoeting:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag werkbezoek aan Shuva Israel Maart 2013  
Erkenning  
‘Hier in Ariël is één van de acht universiteiten van Israël. De universiteit heeft een aantal specifieke 
afstudeerrichtingen. Dit geeft de universiteit een unieke plaats in het onderwijssysteem. Uit heel 
Israël komen studenten. Buiten is te zien dat er nieuwe slaapgebouwen worden neergezet. Er is meer 
woonruimte voor de studenten nodig. Op dit moment zijn er vijftienduizend studenten, maar voor 
slechts een derde van hen is er woonruimte. Nu wonen studenten met veel personen op één kamer 
of ze reizen uren voor zij op de faculteit zijn.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Decaan Bob vertelt vol enthousiasme over zijn universiteit: de universiteit van Ariël. Deze ligt exact in 

het midden van Samaria en daarmee ook in het geografisch centrum van het land. Er is hard gewerkt 

om deze universiteit te kunnen openen. Erkenning is er van de Israëlische overheid en erkenning is er 

ook van veel landgenoten. Op deze universiteit studeren Joden, Arabieren en ook Palestijnen. Als 

mensen de talenten hebben, dan zijn ze welkom om hier te studeren. 



Bob laat een foto zien van een nieuw gebouw voor de universiteit. Op dit moment is het nog maar 
een droom, maar wat er nu staat begon ook met een droom van de oprichter van Ariël. Als Bob de 
foto toont, klinkt hij emotioneel. Hij is zich bewust dat Ariël gevoelig ligt in de internationale opinie. 
Hij weet dat Ariël’s bestaan met haar dertigduizend inwoners omgeven is door gebied dat door de 
Verenigde Naties geclaimd wordt als uitsluitend voor de Palestijnen. Zijn onderlip trilt als hij de 
laatste woorden van zijn presentie uitspreekt: ‘Hier in Ariël wordt onderwijs gegeven op het hoogste 
niveau. Hier gaan mensen erop vooruit in hun bestaansvooruitzichten. Hoewel de internationale 
gemeenschap op dit moment spreekt over een boycot op producten uit de Westbank, is ook dit een 
product van de Westbank. Hoe lang moet Israël nog bewijzen dat zij wil bouwen aan een 
samenleving van gelijke kansen voor iedereen. Hier in Ariël worden die kansen voor iedereen 
gecreëerd’  
 
Shuva Israel  
‘De tweede wereldoorlog was nodig en is gebruikt om de Joden naar Israël te krijgen.’ Dit is geen 
uitspraak van een onvoorzichtige Christen, maar van een orthodoxe Jood.  
‘Uit alle delen van de wereld komen Joden terug naar Israël. Hier hebben zij een woonplek nodig en 
moeten zij een nieuw bestaan opbouwen. Shuva Israel helpt deze immigranten om hun leven op te 
bouwen’. We zijn vandaag te gast bij de moederorganisatie van Shuva Israel en rijden naar een 
nieuwbouwwijk in Ariël. Vanuit de woestijn komen we in een nette woonwijk waar gebouwd wordt 
en mensen economie en welvaart tot leven brengen. We betreden een berg waarop druiventrossen 
groeien die gebruikt worden om een met goud bekroonde wijn van Israël te produceren. Dichter bij 
de begroeiing zien we de irrigatiesystemen die zorgen voor de juiste hoeveelheid water per plant.  
Eén van de reizigers zegt: ‘Kunnen de Palestijnen ook niet profiteren van de technologische kennis 
van de Joden?’ Onze gids antwoord: ‘Jazeker kan dat. Als er geen haat campagnes door hen werden 
verkozen , konden we beter helpen.’ Vanaf deze ‘wijn’ berg kijken we tot ver in het gebied. We staan 
hier midden in Samaria. Dit is het meest omstreden gebied van heel Israël. Toch is juist dit gebied 
samen met Judea het meest Bijbelse land van de belofte. Is dat niet bizar: het meest omstreden 
gebied is Bijbels gezien het meest rechtmatig gebied .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn druk bezig met het geschikt maken van het land voor bewoning en verbouwing. Er wordt veel 
geld geïnvesteerd om het land vruchtbaar te maken. Als het eenmaal in gebruik is genomen, is alles 
wat hier gebouwd wordt ook toegankelijk voor Palestijnen. Zo begon Ariël zeventig jaar geleden met 
twee tenten. Nu wonen er 35000 mensen en is het een Universiteitsstad met 15000 studenten’  
 

 



 

Bidt voor Israël. 

‘Bidt voor Israël. We zijn als Nehemia. In de ene hand houden we de troffel, in de andere het schild. 
Terwijl we bouwen, moeten wij ons verdedigen. Een Joodse arbeider verdient hier tussen de duizend 
en dertienhonderd Euro per maand. Je hebt de prijzen gezien. Die zijn niet lager dan in Nederland. 
Daarnaast leven we elke dag met de dreiging van oorlog en onrust. Toch is dit het land wat God ons 
heeft gegeven. Dat is de belofte waaruit wij leven. Het is niet ons land. Het is Gods Land.’ 

Verslag werkbezoek aan Shuva Israel februari 2015  
Lev el Lev in de Shomrom  
 
De Shomrom (Samaria) is het hart van Israël. Het is het gebied waar het volk Israël van oudsher heeft 
gewoond. Er is in dit gebied geen vierkante meter waar geen archeologische resten liggen die de 
herinnering aan die bewoners levend houden. Dit zijn de woorden van de gouverneur van de 
Shomrom. Wij zijn bij hem te gast in zijn container-stadhuis. Om de container staan mooiere en 
nieuwere gebouwen. Dat het gemeentehuis nog steeds containerbouw heeft, komt omdat dit het 
eerste gebouw was wat hier geplaatst is.  
 

 
 
Moshe  
Samen met onze gids bezoeken wij een gemeenschap van Joden in Samaria of in het Hebreeuws: ‘de 
Shomrom’. Onze vraag is hoe een gemeenschap in de Shomrom start. Onze gastheer David Haivri legt 
het ons stap voor stap uit. Daarna ontmoeten wij ook nog een man die vanaf het begin betrokken 
was bij de opbouw van zo’n gemeenschap. We ontmoeten Moshe. Hij was één van de vier eersten 
die zich er met hun gezin vestigden.  
‘Het begint met 10 mannen. Die tien mannen heb je nodig om samen te kunnen bidden. Samen ga je 
op zoek naar een plek waar je je mag vestigen. Daarna ga je daar wonen. Op die locatie, op een 



heuveltop, worden containers gezet. Er wordt met een bulldozer een weg gegraven. Stroom krijg je 
van een aggregaat en water uit een watertank. De gemeenschap helpt, maar het behoeft geen 
betoog dat het leven op een berg primitief begint. Je hebt elkaar hard nodig. Samen zoek en werk je 
aan oplossingen. Groei is belangrijk. Daarom zoek je naar meer mensen die zich willen vestigen. Dat 
is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel mensen die zich in Israël willen vestigen. Daar zijn wachtlijsten 
voor. Heb je meer mensen gevonden, dan gaat het groeien. Wij waren twaalf jaar geleden met vier 
gezinnen. Daarna werden het er tien. Nu zijn we met veertig gezinnen en voor komend jaar hopen 
we door te groeien naar zestig gezinnen. We hebben nu de officiële status van groeikern: afgelopen 
jaar is er een weg van asfalt aangelegd. Dan vieren we groot feest. Ook maken we een eerste stenen 
gebouw: dat is de kinderopvang.’  
De gemeenschappen bewonen de heuveltoppen. De andere bewoners in de Shomrom bewonen de 

dalen. De heuveltoppen zijn niet populair als woonplek. Het is onbeschut, moeilijk bereikbaar en je 

moet veel werk doen om er iets op te bouwen. Alle grond die door de Joodse pioniers wordt 

bewoond, wordt gekocht of behoort al aan de staat Israël. Achter ons bromt een shovel die de 

schuine heuvelhelling plat maakt voor bebouwing. De oorspronkelijke containers staan bovenaan, 

terwijl de eerste ring huizen een niveau lager staat. Het is een indrukwekkend gebeuren.  

Moshe is blij met de groei, maar vanzelf ging het niet. Het kostte hem een hele hoop werk en 

uitdagingen om zover te komen als hij nu is, maar hij het niet anders gewild. Wat er nu is, heeft hij 

met zijn eigen handen tot stand gebracht 
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