Beleidsplan Stichting ShuvaIsrael NEDERLAND 2020-2025
Overzichtelijk uitgewerkt volgens de richtlijnen van de belastingdienst voor anbi zaken,
dus als volgt: het werk dat de instelling doet ; de manier waarop de instelling geld werft; het beheer en de
besteding van het vermogen van de instelling

Bij een uitkijkpunt Syrische Grens Golan 2021

INLEIDING
De basis voor dit beleidsplan is gelegen in een oriëntatiereis naar Israël die september 2017 plaats vond en voor
bestuurders Maasbach en Van der Weide bedoeld was inzicht te verkrijgen in de wortels van de organisatie nadat
medeoprichter Eliezer Braun had gekozen voor andere partners - dan Shuva Israel Nederland - om zijn doel via Israel
ondersteunende christenen steun te verkrijgen voor de bijbelgelovige Joodse specifiek niet-christelijke immigranten
die zich in Samaria voortdurend vestigen.
Eliezer Braun begon zogezegd als internationaal fondswerver voor een initiatief rond 2005 genomen door enkele
Knesseth leden om het verlangen van christenen om de profetische beloften voor Samaria en geheel Israël in
vervulling te zien gaan, door diezelfde christenen ook om steun te vragen om Joodse immigranten die zich in Samaria
vestigen en die vaak over weinig middelen beschikken in hun keuze te bemoedigen met financiële en materiële
steun.
Deze christenen waartoe ook wij ons rekenen, als christen bestuurders van Shuva Israel Nederland, zien naar het
voorbeeld van de stad Ariël en tal van andere vruchtbare locaties, zoals grote Joodse fabrieken waar Palestijnse
arbeiders gezamenlijk met Joodse arbeiders onder gelijke arbeidsomstandigheden werken. Dat overal in Israël reeds
lange tijd maar steeds vaker juist Palestijnse burgers gezegend zijn door de werkgelegenheid van Joodse projecten
daaraan zou internationaal meer aandacht geschonken mogen worden.
De zegen van de Joodse staat is vooral dat al haar inwoners, Jood en Palestijn in principe dezelfde rechten hebben in
gebieden die vallen onder de Israelische jurisprudentie. Dat wordt weliswaar niet door allen zo ervaren.
In ons perspectief is de lokale overheid te respecteren en heeft die de plichten Recht en Veiligheid te verschaffen
aan alle bewoners, wie dan ook. Daarom bidden wij standaard voor de vrede van Jeruzalem en het welzijn van allen
die in Israël wonen en geloven dat de komst van die Messias waarnaar vele Joden uitzien, samenvalt met de
wederkomst van de ooit gekruisigde maar uit de dood opgestane Jezus. Met het initiatief van de voornoemde Eliezer
Braun is de historische afstand tussen beide, Joden en Christenen nu bij de aanvang van de 21ste eeuw overbrugd in
dit gezamenlijke doel dat Joden in het huidige Israël veilig en welvarend leven mogen, met name ook in Samaria ook
Shomron genoemd.
Keerpunt 2020
Door de wereldwijde Corona uitbraak is voor de ogen van de hele wereld Israel koploper geworden in de aanpak van
deze pandemie. Dat mag respect afdwingen. De praktische uitvoering van het werk van Stichting Shuva Israel
Nederland kwam daardoor wel op achterstand. Met het onder controle krijgen van deze pandemie hopen wij snel
inhaalslagen te mogen maken.
VISIE – Mission Statement: We build, we gather, we strengthen
Deze statement hanteerde oprichter Eliëzer Braun, maar het samenbrengen van de verloren Schapen van het Huis
Israëls met de schapen die Jezus duidt als behorende tot een andere stal, verbindt Joden zowel als Christenen in dit
streven. Eliëzer Braun heeft een boek uitgegeven waarin hij schrijft over de bijzondere rol van christenen voor het
behoud van de Shomron voor Israël.
Joden en Christenen samen actief in het uitoefenen van Barmhartigheid naar de wet en de profeten is op zich een
wonder waarnaar Paulus ook verlangd heeft. Met meer en meer Joden ontdekken ook Christenen verwantschap
door het gemeenschappelijk geloof in Oudtestamentische beloften die wij ook kunnen herleiden naar de
nieuwtestimentische visie van de Jood Saulus van Tarsen. Dat maakt de tijd waarin we leven unieker dan ooit
tevoren. Dit is een revolutionaire en historische doorbraak.

STRATEGIE - Onze inspanning is om Bijbelgetrouwe Christenen en Israëlisch Joodse organisatie(s) bijeen te brengen
in het licht van de bijbelse profetieën. Er zijn meer dan 1.000 verwijzingen in relatie tot de profetiën dat het Joodse
Volk weer bijeen gebracht zal worden in het Land Israël. Wij leven in een unieke tijdspanne van de geschiedenis. Wij
zijn deel van Gods tijdsplan. Shuva Israel Nederland is een Israëlisch-Joodse organisatie, een bondgenootschap van
Joden met Evangelische Christenen. Iedereen mag meedoen.
Rellen toonden recent ook aan dat de nieuwsmedia niet meer om het feit heen konden dat er steden zijn waarin
Palestijnen en Joden vreedzaam samenleven. De rellen brachten dat in beeld en konden die co-existentie niet
verstoren. Dit is het gevolg van de economische ontwikkelingen.

DOEL en WERKWIJZE
Kortom wil Shuva Israel Nederland Joodse immigranten helpen hun bestaan op te bouwen op een plekje in deze
weidse en woeste heuvels van de Shomron. Joden hebben als geen andere bewoners van het Midden Oosten altijd
de woestijn tot bloei gebracht.
1. ShuvaIsrael( SHUVA)zoekt Christenen die willen helpen met financiën vooral, behoefte nr. 1
2. wil de link met OostEuropa Zending/Christian Care East West (OEZ/CCEW)gebruiken om christenen
uit dit netwerk te interesseren.
3. wendt zich met de verkregen informatie tot het publiek in wat men welvaartsstaten noemt;
4. SHUVA appelleert aan het mededogen van mensen en instellingen om te voorzien in de vanuit de noodgebieden
gevraagde hulp, o.a. door:
a. Handtekeningacties indien mensenrechten geschonden worden;
b. Sponsoring te vragen voor de lange termijn of eenmalig giften te werven;
c. Evangelieprediking m.b.v. de links met het OT en dat d.m.v. speeches, sketches en
audiomateriaal ;
d. Goederen en voedsel in te zamelen/c.q. aan te kopen ter verdeling onder behoeftigen;
De kleinschaligheid van dit werk vanuit Nederland momenteel, hoewel op internationale basis tienduizenden
christenen werken als van ShuvaIsrael steunen, brengt met zich mee dat dit geen zwaar uit te voeren beleidsplan is.
Als men de hoofdlijn maar vast houdt.
VERMOGEN en FINANCIEN
Van Vermogensopbouw kan geen sprake zijn vooralsnog en alle middelen moeten worden ingezet voor de
doelstelling. Giften worden nauwkeurig geregistreerd in een geavanceerd software programma en elk jaar wordt
door een professioneel administrateur de jaarrekening samengesteld.
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