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                        Stichting PLATFORM ISRAEL

    Samenwerkingsverband van organisaties van Nederlanders in Israel

  

    Voorzitter : Awraham Roet tel +972-3-7516788, +972-54-603360, fax
             +972-3-6131527, Email : ww2asset@isdnmail.co.il

   Secretaris : Barend Elburg tel. +972-8-9468524,+972-54-779930, fax
            +972-8-9364582, Email : yselburg@netvision.net.il

 

Aan: Prof. E.J. Fischer &ndash; Directeur Verbond van Verzekeraars

Per e-mail

Van: avraham Roet

 

Ramat Gan, 21 mei 2000

 

Beste Eric,

 

Sorry voor het storen van jouw &lsquo;zondag rust&rsquo;.

CJO en Platform Israel hadden goede gesprekken me t het World Jewish
Congress (WJC). Er is nu een veel beter begrip van beide kanten voor elkaars
standpunt en de weg is geopend voor een goede samenwerking.

Het CJO als Platform Israel zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met het
WJC ook ten gunste zal zijn van de Nederlandse Verzekeraars.

Het verdrag tussen het Verbond van Verzekeraars en CJO over de WO II
Tegoeden is nogmaals gisteren uitvoerig besproken. Eveneens jullie
lidmaatschap in de Eagleburger commissie. Wij geloven dat wij de voor jullie
de weg hebben geopend om de originele MOU van de Eagleburger commissie te
ondertekenen.

Wij hebben afgesproken met Ronny dat hij direct na zijn aankomst in
Nederland namens ons allen direct contact met jou zal opnemen.

Wij zien jou natuurlijk deze week graag hier Israel.

Het lijkt mij niet nuttig om gedurende dit bezoek aan Israel te spreken met
Avi Becker en Israelische leden van de Eagleburger commissie omdat alles in
de USA speelt. Sowieso vertrekt Avi Becker naar Spanje in de tweede helft
van deze week.

Philip Staal is vandaag naar Nederland vertrokken. Hij was gisteren aanwezig
bij onze gesprekken met WJC.

Ik wacht met grote belangstelling op jouw verdere berichten en hoop je
spoedig te zien.
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Archief Philip Staal
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Met vriendelijke groet,

Avraham Roet

Cc. Mr. F. Majoor, Secretaris Generaal Ministerie van Buitenlandse zaken

Drs. R. Naftaniel

Ph. Staal
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