
Thursday, February 23, 2017

Bericht 102

Bericht 102 van het forum.

23 februari 2017.

Gisteren (22/2) was er een belangrijke vergadering van de Stichting Platform Israel aangaande 

het voorlopige accountantsrapport betreffende mogelijke onregelmatigheden omtrent de verdeling 

van Marorgelden.

Gideon Soesman, voorzitter van SPI, stuurde mij meteen de besluiten van SPI op om die te 

melden aan de lezers van het nedforum. Zijn bericht bevatte links naar twee belangrijke 

documenten, in dezen:

het voorlopige accountantsrapport van het accountantskantoor Rosenblum-Holtzman en een 

juridische opinie van de advocaat van SPI m.b.t. dit rapport. Hierbij is wat Gideon schreef in een 

begeleidend schrijven:

"Belangrijk te benadrukken dat de opinie, waarin duidelijk staat dat het hier gaat om een 

tussenrapport, gebaseerd op nog niet volledige informatie, een integraal deel is van het 

rapport. Daarom het vriendelijke, doch dringende verzoek de twee documenten alleen samen 

te publiceren.

Het SPI bestuur heeft besloten in principe het advies op te volgen om verder te onderzoeken. 

Echter, alvorens dit te doen, zal een commissie bestaande uit 5 leden van SPI op korte termijn 

in kaart brengen wie zo'n eindonderzoek moet uitvoeren, wat er nog onderzocht moet worden, 

welke informatie nodig is om zo'n vervolgonderzoek efficient uit te kunnen voeren, of de 

relevante organisaties die deze informatie moeten verschaffen bereid zijn mee te werken en 

wat de kosten zijn en hoe dit gefinancierd kan worden.

Daarnaast wil het SPI bestuur, samen met andere relevante organisaties, gaan kijken naar een 

vernieuwing van de bestaande organisatiestructuur van de Nederlandse organisaties in Israel 

met als doel een zo efficient, transparant en professioneel mogelijke structuur te bereiken die 

zo goed mogelijk kan voldoen aan de kerntaken van onze gemeenschap.

Vriendelijke groet, 

Gideon Soesman

Voorzitter Stichting Platform Israel."

Het bleek technisch niet mogelijk om de bijlagen op de blog van het nedforum te zetten, en 

daarom stuur ik hierbij een korte samenvatting van mijn hand van de bevindingen in het rapport 

(dat in het Ivriet gesteld is, en dat niet al mijn lezers met gemak zouden kunnen begrijpen als ze 

de taal niet kennen):

Het orienterende accountantsrapport aangaande mogelijke onregelmatigheden met de Marorgelden dat 

in opdracht van de Stichting Platform Israel werd geprepareerd door het accountantskantoor Rosenblum-

Holtzman, is gesteld in het Ivriet.

De opdracht tot onderzoek was vanaf het begin beperkt in omvang, en gericht op de vraag of er een 

redelijke basis van bewijs is om over ongeregeldheden te spreken in de geldstroom van de Marorgelden. 

Dit is dus geen volledig onderzoek. De bevindingen van de verschillende stadia van het onderzoek zijn 

doorgenomen met Barend Issaschar Elburg, die goed bekend is met de ontwikkelingen en de organisaties 

die de Marorgelden behandelden. Zijn uitleg en verhelderingen zijn in het rapport opgenomen.

Vooropgezet kan worden dat de analyse van de onderzochte interne en publieke financiele verslagen 

van de meerdere genoemde onderzochte organisaties verschillen liet zien die in meer detail in het 

rapport behandeld worden.

De conclusie is dat er plaats is voor een verder onderzoek, met ook meer gegevens die uitleg kunnen 

geven over de discrepanties die tot nu toe zijn aangetroffen.

De stappen die hiertoe nodig zijn worden in het rapprt aangeven.

Het rapport beschrijft de geschiedenis van de Marorgelden en hun verdeling en de organisaties in 

Nederland en in Israel die daaraan deel hadden.

Problemen worden aangestipt inzake rente van kapitaal, die niet altijd terugvloeide naar de betreffende 

organisatie.

Niet alle bedragen die zijn uitgegeven aan bepaalde projecten volgens de gegevens van de bank, staan in 

de betreffende financiele rapporten en v.v.

(Het ligt niet op mijn weg (E) om hier verder diep op in te gaan – dat wordt allemaal veel duidelijker uit 

het rapport zelf:)

"Er worden nog enkele andere, specifieke ongeregeldheden genoemd die onderzoek en nadere uitleg 

behoeven.

Een eindconclusie luidt als volgt: Studie van de documenten die we tot nu toe kregen geeft aanleiding tot 

veel twijfels en verdenking op mogelijek ongeregelde handelingen samenhangend met de overgang van 

Marorgelden van de Stichtingen in Nederland naar de collectieve organisaties in Israel."

Er valt nog heel wat werk te verrichten. Platform heeft zich op 22/2 beraden hoe dit verder moet.
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Posted by Nedforum at 12:03 PM No comments: 

Op bericht 101 van het forum nam ik de reactie van Gideon Soesman, voorzitter van SPI, zonder 

enig commentaar op, hoewel zijn verdachtmaking in zijn zinnetje: 

"en je niet genoodzaakt bent om "fake news" over te nemen"

mij niet echt beviel. Wanneer heb ik op het forum ooit 'fake news'  gepubliceerd? (Mooie term 

recent afkomstig van Donald Trump's redevoeringen; Gideon, laat me weten waar je fake news 

aantrof!) 

Ik ben zeker bereid om juiste en officiele berichtgeving van de top hier op te nemen, graag zelfs. 

(En dat gebeurt dus hierbij!)

Eldad.

Tuesday, February 21, 2017

Posted by Nedforum at 2:37 AM No comments: 

Bericht 101

Bericht 101 van het forum.

21 februari 2017.

Ter gelegenheid van het honderdste bericht op het forum kwamen enkele complimenteuze en 

aanmoedigende berichten binnen, waar ik blij mee ben, en veel dank aan de inzenders. Uit 

bescheidenheid houd ik dat maar binnenshuis. Ik hoop dat daarnaast sommige mensen dit alles 

tandenknarsend aanzien – dat is ook een beetje de bedoeling.

Eldad.

Gideon Soesman, voorzitter van SPI, reageerde op 20/2 inhoudelijk:

"Beste Eldad, 

"Gefeliciteerd met je 100e nieuwsletter en wat fijn dat je hard strijdt voor openheid en tegen 

de "regenten-mentaliteit". 

Echter, als onderdeel van goed bestuur en professioneel journalisme, is het wellicht een idee 

om soms meerdere bronnen te raadplegen. 

Als onderdeel van de beslissing van het SPI een hopelijk laatste onderzoek te beginnen, heeft 

het volledige bestuur van SPI, unaniem (!) besloten het tussenrapport te publiceren; het 

volledige rapport! Echter, om te zorgen dat het onderzoek zo volledig mogelijk kon zijn, hebben 

we ook besloten om 2 vergaderingen te besteden aan het bespreken van het rapport, alvorens 

het rapport volledig openbaar te maken. Het zogenaamde rapport wat blijkbaar "in Nederland 

rondgaat" is dus nog niet af, en daarom nog niet openbaar gemaakt. 

Tussen de twee SPI vergaderingen zitten 9 dagen. Negen volledige dagen, ofwel 216 uur. Negen 

dagen, nadat men al meer dan 10 jaar ruziet over de marorgelden. Tijdens deze 9 dagen is 

geheimhouding niet "opgelegd", maar vrijwillig afgesproken door de SPI bestuursleden. 

Unaniem, door allemaal, inclusief die ene die het toch niet kon laten de de zogenaamde 

eindconslusies en een niet bestaand juridisch advies naar je door te sturen. Na de 

2
e
 vergadering van 22 februari komt het SPI bestuur met een officiele verklaring m.b.t. het 

tussen-rapport en de eventuele vervolgstappen. Tijdens die vergadering op de 22
e
 horen we 

ook het advies van onze juridische adviseur. 

Hopelijk kun je nog 3 dagen wachten en daarna ben je ook heel erg welkom me te bellen zodat 

ik je z.s.m. het SPI besluit kan meedelen en je niet genoodzaakt bent om "fake news" over te 

nemen zonder deze bron te checken. Het juiste nieuws publiceren lijkt me bijna net zo 

waardevol als het strijden tegen de regentenpolitiek. 

Groet,

Gideon Soesman

Voorzitter SPI."

Gezien deze brief van Gideon Soesman wacht ik met spanning op publicatie van de volledige en 

officiële versie van het voorlopige accountantsrapport, meteen na de tweede vergadering van SPI 

op 22 febr..

Eldad.

Het Nederlands Philips Symphonie Orkest komt in April in Istrael en houdt vier concerten samen 

met het Rishon le-Zion orkest. Dit ter herinnering aan Frits Philips, oprichter van het orkest, die 

zo"n 500 Joden redde in de sjoa.

Zie meer detailshttps://info.goisrael.com/en/Dutch-PSO-Philips-Symphony-Orchestra-in-Israel-

319871

Sunday, February 19, 2017

Bericht 100
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Bericht 100 van het forum.

19 februari 2017.

Dit is dan het honderdste bericht van het forum. Dat was opgezet om leden van onze 

gemeenschap gelegenheid te geven van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Daar 

zijn we duidelijk in geslaagd. Een ander doel was het aanstippen  van misstanden. Dat lukte ook 

aardig. Een verder project is het intomen van de heersende regentenmentaliteit en 

geheimhouding. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. Nu vieren deze onaangename trekken 

hoogtij bij de Stichting Platform Israel. Ik zou graag eens één goede reden willen horen van de 

hoofdrolspelers voor deze onzin.

Eldad

André Boers stuurde het volgende:

"Nedforum nummer 100: 

"Op 12 juni 2016 verscheen, onder de titel “Aanzet”, het eerste nummer van wat nu 

inde gemeenschap van oud Nederlanders in Israel “het Forum” heet. Vandaag 

verschijnt de 100ste editie. Een mijlpaal waar we even stil bij mogen staan.

In de ruim 250 dagen sinds Eldad Kisch het initiatief nam om ons, “yotsei Holland” 

regelmatig op de hoogte te houden van zaken, die tot dan binnenskamers werden 

gehouden, is er veel veranderd.

Tot 8 maanden geleden heerste in onze kringen nog de ouderwetse regenten-

mentaliteit. Het motto was immer: ‘Panem et circenses” en de Nero’s in de 

gemeenschap konden ongestoord te werk gaan: al hetgeen het daglicht niet kon 

verduren werd verborgen gehouden voor het oog van het gepeupel.

O tempora, O mores! Het is frappant, dat het niet iemand van de jongere generatie is 

geweest, die aan die geheimzinnigheid en duisternis een einde wilde maken, maar juist 

Eldad, die binnenkort zijn 80ste verjaardag viert en die, met jong elan, velen van zijn 

generatie hoont. Eldad speelt daarbij  een leidende rol om de normen van deze tijden, 

waarin bestuurders opgeroepen worden openheid van zaken te geven, te volgen.

Leiden leidt to lijden: De leiderstaak, die Eldad op zich nam is voor niet weinigen van 

zijn tijdgenoten een lijdensweg geworden. Met lede ogen moeten de regenten van 

gisteren toezien, dat de pen van Kisch machtiger is dan het zwaard dat zij hanteerden 

of (nog) hanteren. In de kringen van diegenen, die lijdzaam moeten toezien, hoort men 

soms de benauwde zucht:  ”Wat is er gebeurd met de Nederlandse gemeenschap waar 

we een aantal jaren geleden zo trots op waren?”.  Met deze woorden gaat men voorbij 

aan het feit, dat in die jaren de Nederlandse gemeenschap ofwel geblinddoekt werd 

door de regenten ofwel vrijwillig oogkleppen opzette om niet te zien wat menigeen wist 

of vermoedde.

Het forum is uitgegroeid tot een medium, waar voorzitters van sommige stichtingen nu 

met elkaar felle polemiek voeren over onderwerpen, die vorig jaar nog aan het oog van 

buitenstaanders werden onttrokken. Waar leiders, wier functioneren aan de kaak wordt 

gesteld, het stof bijten.

In tegenstelling tot diegenen, die zich bedreigd voelen door de openheid, die het 

Forum  door de gemeenschap’s aderen laat vloeien , is dit een gelegenheid om het 

enfant terrible, Kisch, te feliciteren met zijn prestatie. Kisch heeft ons duidelijk gevoerd 

naar een overgangsfase van duisternis naar licht. Zoals elke overgangsfase is ook deze 

voor sommigen moeilijk te verteren. Het is een kwestie van tijd. Nog even en ook de 

Nederlandse gemeenschap in Israel treedt de 21ste eeuw binnen. 

De legendarische Joodse rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, Louis 

Brandeis (1856-1941), zei het al lang geleden: ” Publicity is justly commended as a 

remedy fo social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of 

disinfectants”

"Proficiat, Eldad. Moge het Forum de 120 ruimschoots passeren ! "

Bericht van SCMI:

"Onze project-coordinator Mw. Vardit Zilberberg is met welverdiend pensioen gegaan en wordt 

sinds begin van dit jaar vervangen door Mw. Yael Horwitz.

Er zijn nieuwe email adressen voor de verschillende fuctionarissen:

office@scmi.org.il

voorzitter@scmi.org.il

penningmeester@scmi.org.il

secretaris@scmi.org.il "

Philip Staal schrijft:

"Beste Eldad, 

"Bedankt voor NedForum 99.

Ik heb het rapport van Rozenblum gelezen en er staat (voor mij) weinig nieuws in. Dezelfde feiten 

welke Rozenblum meldt, en nog veel meer, roep ik al ruim 10 jaar, toen deze “verdwenen” miljoenen 

nog te redden waren. Maar, niemand die wilde luisteren. Vandaar mijn nieuwste boek “Mijn erfenis” 

waarin deze feiten nogmaals en duidelijk vermeld staan. Zie ook mijn archief, te vinden 

op www.staal.bz/

Met vriendelijke groet,

Philip Staal

www.staal.bz "
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Posted by Nedforum at 3:28 AM No comments: 

Tuesday, February 14, 2017

Posted by Nedforum at 9:27 AM No comments: 

Bericht 99

Bericht 99 van het forum.

14 februari 2017.

Het orienterende accountantsrapport aangaande mogelijke onregelmatigheden met de Marorgelden dat 

in opdracht van de Stichting Platform Israel werd geprepareerd, is dezer dagen uitgebracht. Dit onderzoek 

is verricht door het accountantskantoor Rosenblum-Holtzman, gesteld in het Ivriet, en verzonden op 

7/2/2017. Het geniet, zoals te verwachten, in die paar dagen al een niet geringe verspreiding, zowel in 

Israel als in Nederland. Er doen geruchten de ronde dat de Nederlandse pers hiermee dezer dagen voor 

den dag zal komen. In Israel is de leden van SPI geheimhoudingsplicht opgelegd.

Naar verluit zijn er in het rapport financiele discrepanties aangetroffen die verder en diepgaand 

onderzoek noodzakelijk maken. Dit is ook de mening van de juridische adviseur van SPI. Op 22/2 zal SPI 

zich hierover beraden.

Meer over het geschil NINI – Beth Juliana. Van de voorzitter van BJ David Eisenmann:

"Met verbazing heeft het bestuur van Beth Juliana weer een bericht gelezen door de voorzitter 

van Nini Czopp, Paulinka Kreisberg, in de laatste editie van het forum geplaatst. 

Enige weken geleden heeft ondergetekende kontakt opgenomen met het  bestuurslid van Nini 

Czopp die tevens voorzitter van de Amuta(  לארשיב דנלוה ילועל החוור יתוריש תתומע ) is die de 

meerderheid van de aandelen van Beth Juliana beheert.

Beth Juliana heeft toen voorgesteld een bespreking te organiseren met de voorzitter, de direkteur 

en eerder genoemd bestuurslid van Nini Czopp. Een datum is vastgelegd en wegens ziekte 

moest de bespreking uitgesteld worden. I.p.v. een nieuwe datum ontving Beth Juliana toen tot 

grote verbazing een brief van de voorzitter van Nini Czopp, die later door haar in het forum 

geplaatst werd. Hierin deelde zij mede dat Nini Czopp zich geheel terug trok wat contact met 

cliënten van Nini in Beth Juliana betreft.

Opnieuw heeft onderstaande contact opgenomen met eerder genoemd bestuurslid van Nini 

Czopp en verzocht alsnog een bespreking te organiseren tussen directie van Nini Czopp en Beth 

Juliana. Hopelijk komt deze bespreking binnenkort tot stand.

Het bestuur van Beth Juliana is van mening dat een geschil met Nini Czopp besproken behoort te 

worden  tussen de twee besturen en niet thuis hoort in een publikatie in Israel voor allen die 

Nederlands spreken / lezen.

Namens het bestuur van Beth Juliana,

David H. Eisenmann, voorzitter."

En Hanan Boasson vult het ontbrekende beeld van twee sturen in één auto aan:

"Beste Eldad,

Jammer dat de foto niet door kwam. Het adres van de foto is:

http://www.beaconhilldrivingschool.com/images/BHDS%20images/twotie.jpg

            Hanan."

Friday, February 10, 2017

Bericht 98

Bericht 98 van het forum.

10 februari 2017.

De reacties op het geschil NINI – Beth Juliana blijven komen:

Hanan Boasson haakt in op de geuite mening dat "twee chauffeurs achter hetzelfde 

stuur onmogelijk is".

Wat vindt hij daarvan?:

(Hij stuurt een mooie foto van een auto met twee stuurinstallaties, vooral handig bij vuilnisauto's. 

Jammer genoeg kon ik die foto niet copieren).

 Paulinka Kreisberg komt namens het bestuur van Nini Czopp met de volgende text:

 תויוכז" :אשונב ,"הנקזה תורישב טפשמה תתומע" לש 04 רפסמ תויוכז ךירדממ וניה אבה טוטיצה

."םירחא תודסומו תובא יתבב םירייד

.תירבעב הניה טוטיצה לש תירוקמה הפשה

"Het volgende citaat komt uit de rechtengids, nummer 4, van de "Vereniging 

voor de rechten van ouderen", onder het onderwerp van "De rechten van bewoners in 

bejaardenhuizen en andere instellingen.

De oorspronkelijk taal van het citaat is Hebreeuws.

 םיקפסמה םינוגרא דצמ םירוקיב תלבק תוברל ריידה ירוקיב תא איהש הרוצ לכב ליבגהל רוסיא םייק"

."יטפשמ ץועייו החוור ,תואירב יתוריש
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Posted by Nedforum at 5:27 AM No comments: 

” Het is ten strengste verboden het bezoek van de bewoners te beperken,  inclusief bezoeken 

van organisaties die services verlenen op het gebied van gezondheid, welzijn en juridisch 

advies."

"In het bovenstaande komt duidelijk naar voren dat een bewoner van een ouderhuis het recht heeft 

om te kiezen o.a.  met welke maatschappelijk werker hij/zij in contact wenst te zijn ook als deze niet 

in dienst van het huis is.

 תונקת ךותמ אוה תרבוחב בותכה.הנקזה תורישב טפשמה תתומע לש תובא יתבב םירייד תויוכז תרבוחמ חקלנ טוטיצה

.2001תונועמה לע חוקיפה קוח

"Dit citaat is ontleend aan de brochure van de rechten van bewoners van ouderhuizen van de 

stichting rechten van ouderen. De inhoud van die brochure komt overeen met de voorschriften in de 

wet op de controle van ouderhuizen 2001.

Met dank,

Paulinka"

Van Mieke Daniels-Waterman komt het volgende over taal, in de Aleh en in het algemeen:

"Deze discussie bracht mij weer een van de blogs in herinnering die ik in opdracht van de 

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) voor de site schrijf. Ik was deze specifieke blog uit 

2012 al totaal vergeten. Voor wie geinteresseerd is, hier de link: 

https://www.ivn.nu/nieuws/met-het-schaamrood-op-de-kaken-425

mvg,

Mieke Daniels-Waterman."

Monday, February 6, 2017

Bericht 97

Bericht 97 van het forum.

6 februari 2017.

Reacties aangaande taalgebruik en vorm van de Aleh:

Itamar Engelsman schrijft:

"Beste allen,

"Betreffende taalgebruik is het waar dat er nieuwe taal in gebruik is in Nederland. Het probleem is dat 

wij die niet kennen. Ik herinner me nog als kind in Nederland wonende dat mijn ooms en tantes uit 

Israel toen al "ouderwets" praatten. Als je Nederland hebt verlaten stopt de ontwikkeling van de taal, 

zeker als je die niet meer dagelijks spreekt, leest en hoort. Als ik vandaag de dag naar Nederland ga 

dan vraagt men waar ik vandaan kom omdat het hun duidelijk is dat mijn taalgebruik anders is. De 

mensen begrijpen ook mijn nederlandse mopjes (Toon Hermans, Wim Sonneveld) niet meer, en 

logisch. Aleh moet zich toeleggen op de mensen die Aleh lezen en niet op modern taalgebruik.

In dit verband zou ik persoonlijk de Aleh graag in PDF formaat ontvangen ipv geprint. Indien de 

kostenbesparing om zeg maar de helft niet te printen en per PDF te versturen inderdaad aanzienlijk 

zijn dan zou de IOH kunnen overwegen de lezers / leden de keus te geven tussen ontvangst in print 

of in PDF.

Gegroet,

Itamar."

Van Bertie Aronson  het volgende:

"Reactie taal hoekje:

"De uitdrukking  "met je billen bloot"  bestaat al jaren en is niet modern of vlot en heeft geen 

letterlijke betekenis:  

Als in de korenmolen de bovenste maalsteen moet worden schoongemaakt, wordt de steen opgetild en 

omgedraaid. Aan de onderkant zitten ribbels, die billen worden genoemd. Zo komt de steen met de billen 

bloot.

Wat "Mohammeds"betreft heb jij groot gelijk…dat is spottend en hoogartig."

Tilly Schuller is het er wel mee eens:

"Eldad,

"Ben het wat “gebruik van taal” volkomen met je eens.  Maar misschien ben ik te oud om dat 

gebruik te  kunnen apprecieren.

Ik geniet juist enorm van jouw taalgebruik.

Tilly."

André Boers haakt in op het geschil maatschappelijk werk Emz NINI – Beth Juliana:

"In  Nedforum  nummer 94 (26.1.2017), meldde Eldad Kisch, dat Beth Juliana (BJ) aan 

Nini EMZ (Nini) geen andere keus laat dan de soms jarenlange band tussen de 

maatschappelijke werker van Nini met klanten te verbreken wanneer zo een klant naar 

Beth Juliana verhuist. Shoshanna Nash, directeur van Beth Juliana, verklaarde  de 

filosofie, die aan de beslissing van BJ ten grondslag ligt als volgt:  “De achterliggende 

reden is, dat 2 instituten niet dezelfde cliënt op lange termijn kunnen begeleiden in 

dezelfde professie (iedereen weet, dat 2 chauffeurs achter hetzelfde stuur onmogelijk 
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Posted by Nedforum at 6:48 AM No comments: 

is).”  De redenering van Shoshanna loopt dit keer mank. Slechts enkele voorbeelden, 

die deze indruk staven:  Een bejaarde verhuist van zijn prive woning in Tel Aviv naar 

BJ. De nieuwe bewoner heeft al vele jaren zijn eigen behandelende arts, die de 

gezondheidskwaaltjes van genoemde persoon van nabij kent. De nieuwe bewoner 

geeft er de voorkeur aan, ook na verhuizing naar BJ,  bij de hem bekende arts in 

behandeling te blijven. Dit ondanks het feit, dat BJ een voortreffelijk team van artsen in 

dienst heeft . 

"Een andere bewoner heeft zijn eigen persoonlijke trainer om in conditie te blijven. BJ 

heeft meerdere malen per week “gymnastiekclubjes” waar bewoners hun fysieke 

conditie op peil kunnen houden. De directie van BJ heeft nimmer bezwaren gemaakt 

tegen het aanhouden van een persoonlijke trainer als de cliënt daar prijs opstelt.  En 

een bewoner, die met regelmaat assistentie nodig heeft van een verpleger wordt niet 

verplicht uitsluitend de hulp in te roepen van de onovertroffen verplegers van BJ, als hij 

er prijs opstelt bij zijn eigen kupat cholim naar de hem al vele jaren bekende en 

vertrouwde verpleger  van zijn ziekenfonds te gaan.  In al die gevallen tolereert de 

directie van BJ – terecht en gelukkig -  twee chauffeurs achter hetzelfde stuur.

"Waarom dan een geheel afwijkende houding van de kant van BJ tegenover  

voortzetting van gratis (!) maatschappelijke begeleiding door een bij de nieuwe bewoner 

al zolang en zo vertrouwde maatschappelijk werker van Nini? Temeer daar, waar de 

voor elke bejaarde sowieso moeilijke stap van een eigen woning naar een 

bejaardentehuis te gaan, het juist een geruststellende en kalmerende werking zal 

hebben  op de cliënt als hij de hem vertrouwde maatschappelijke begeleiding behoudt. 

Iemand die dit vergelijkt met een verhuizing van van Haifa naar Beer Sheva of van Elat 

naar Jerusalem begrijpt de emotionele complexiteit van bejaardenbegeleiding niet.

"Het heeft er alle schijn van, dat de beslissing van BJ meer gericht is tegen NINI dan 

dat bestuur en directie van BJ het belang van de cliënt voor ogen hebben.

André  Boers (ik was vele jaren secretaris van het bestuur van BJ, en ik ben 

geen maatschappelijk werker.)"

Een voorstel van Hans Noach over een onderwerp dat niet nieuw is, maar wel hardnekkig niet tot 

een oplossing wil komen. Hopelijk opent deze brief de discussie over het efficiente beheer van 

onze slinkende fondsen:

"Vanwege de overvloed van instellingen in de Nederlandse gemeenschap stel ik het 

volgende voor:  Wij moeten een ex-rechter  met erkende kwaliteiten  en bekendheid en niet uit de 

Ned .gemeenschap aanstellen om te trachten tot een oplossing te komen van de a-proportionele verspreiding 

binnen onze gemeenschap van instituten, amoetot, enz.        Velen van hen zijn  afhankelijk  van Marorgelden 

en/of shnorrerei bij Joodse of algemene instellingen in het buitenland of geheime fondsen die zijn opgebouwd 

uit toezeggingen uit het verleden.   Om tegenstand te voorkomen op basis van kowed of de bekende 

eigenwijsheid die bekend is bij ons allen, zal er een duidelijke richtlijn moeten worden opgezet om daarmee te 

komen tot de realiteit die heerst in bijv.gemeentes, die een budget hebben voor :financien, sociale hulp, 

opvoeding, culturele zaken, accountants, boekhouding, juridische zaken enz, enz. en dat dan onder leiding van 

de gemeenteraad.    Al het geld dat zo bespaard wordt zal ten bate komen van onze kleine gemeenschap die 

ongeveer 14000 mensen telt.

Dit voorstel komt naar aanleiding van velen die zich hebben gedistancieerd, terecht, van de hedendaagse gang 

van zaken. Indien er niet zo'n ingreep zal komen zal de huidige verbrassing van publieke gelden onbeperkt 

doorgaan.

Hans Noach."

Friday, February 3, 2017

Bericht 96

Bericht 96 van het forum.

3 februari 2017.

Meer reacties inzake NINI vs. Beth Juliana:

N.a.v. de discussie over maatschappelijk werk en contact:

            Dit schrijft Barend Elburg:

"Ik ben al vele jaren niet meer in het bestuur van Beth Juliana en ook ben ik geen 

maatschappelijk werker maar wel heb ik jaren ervaring met efficient organiseren. 

De redenering om het contact van een maatschappelijk werker van NINI-EMZ aan te houden na 

overgang van iemand naar Beth Juliana ontgaat mij volkomen en wel om de volgende redenen. 

 Als het in een landelijk gespreide organisatie als NINI-EMZ voorkomt dat iemand verhuist van 

Haifa naar Beer Sheva of van Elat naar Jerusalem dan hoort het contact, met goed geleide 

overdracht, over te gaan naar de contactpersoon in de nieuwe plaats van inwoning. Hetzelfde als 

een maatschappelijk werker van NINI-EMZ ontslag neemt of met pensioen gaat en vervangen 

wordt. Hetzelfde kan van tijd tot tijd gebeuren met uw huisarts bij Kupat Cholim e.d.

 Ook om een gezellig babbeltje in het Nederlands kan het niet gaan, want de meeste 

medewerkers van NINI-EMZ spreken geen Nederlands. Voor een ander ouderhuis dan Beth 

Juliana of Beth Joles is er reden om aan te nemen dat de maatschappelijk werkers van dat huis 

niet (helemaal) op de hoogte zijn van specifiek Nederlandse 

aspecten van zorg en rechten zoals WUV en kan het daarom wenselijk zijn dat NINI-EMZ voor 

deze aspecten contacten aanhoudt.

m.vr.gr.

Barend Elburg."
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En hier de uitwisseling met Ithamar Perath over regentenmentaliteit:

"Maar nu zitten wij met een dieper geheim: Wie zou die slechte regent toch wel zijn?

Door achterdocht zijn wij nu omhuld. Heeft daaraan het Forum geen beetje schuld?

Leve correctheid en fatsoen, maar als 't met oprechtheid heeft te doen - 

Ithamar Perath"

En mijn antwoord:

ik maak je op iets anders attent: wie is toch de goede vent?

Eldad

En Ithamar:

Gelijk heb je. Anoniem staat soms beter, al is 't niet doorzichtig.

Men blijve voorzichtig.

Bij de openheid die we allen zouden moeten nastreven is dit een verblijdend bericht van Itamar 

Engelsman uit naam van SCMI:

"Beste lezers,

"In de laatste algemene bestuursvergadering besloot het bestuur van SCMI om alle financiële 

jaarrapporten van onze Israëlische accountant op onze website te publiceren. Momenteel kunt U 

deze vinden door Ivrit te kiezen en dan onder de basis documenten ( דוסי יכמסמ ) te kijken. Het is 

dan de bovenste keuze. De link vanaf de nederlandse versie moet nog in orde gemaakt worden, 

alhoewel de rapporten alleen in het ivrit erop staan, deze zijn nooit naar het nederlands vertaald 

omdat daar geen reden voor was / is.

Met vriendelijke groeten,

Itamar Engelsman

Penningmeester SCMI."

Ons taalhoekje.

Sinds het ontstaan van dit forum, ook als gevolg van gebeurtenissen binnen de IOH, zie ik de 

Nederlandse gemeenschap in Israel zeker niet als geheel parallel met de IOH maar toch wel 

nauw verbonden. Juist omdat er geen snelle reacties binnen de Aleh mogelijk zijn, dacht ik dat 

het forum daarvoor zeer geschikt is.

Ik klap dus maar eens uit de school over de redactievergaderingen van de Aleh.

Op de laatste vergadering struikelde ik over een opmerking zoals: "... moet maar eens met de 

billen bloot ...."  Ik vond dat die platte uitdrukking niet past in onze gemeenschap en in ons blad. 

Mijn mede-redactieleden vonden mij maar ouderwets en conservatief. Stelden dat de 

Nederlandse kranten vol staan met dit soort vlotte en moderne uitingen.

Ik blijf erbij dat we schrijven voor een leeftijdsgroep die hier toch niet echt aan gewend is, en dat 

we de verplichting hebben als redacteurs een zeker taalniveau te handhaven. Wat vinden de 

lezers van het nedforum?

Een andere uitdrukking, toevallig ook van Ton van der Heijden, was: " ... vele Mohammeds."  In 

die stijl moesten ze over de Joden durven schrijven!

Eldad

En nu we het toch over de Aleh hebben – deze brief ging uit naar de uitgevers van de Aleh, de 

voorzitter en penningmeester van de IOH:

"Geachte vrienden en leiders van de IOH,

"Ik zie dat u zich genoodzaakt voelde om de jaarlijkse contributie weer te verhogen.

Het is aan te nemen dat de Aleh een belangrijke post is op het budget. De huidige mooi uitgevoerde Aleh 

is ongetwijfeld een statussymbool voor onze vereniging.

Als redacteur van de Aleh zie ik onze PDF, als laatse stap voor de druk van ons blad, zeker als mogelijkheid 

om die als zodanig toe te sturen aan de leden. Een enorme besparing van kosten is het resultaat.

Daarenboven zijn er ook veel goedkopere manieren om de dan nog nodige Aleh te drukken en toe te 

sturen aan die leden die geen computer kunnen of willen gebruiken.

Dit is een overweging waard.

Ik zal deze brief ook verspreiden op het nedforum.

Vriendelijke groeten,

Eldad Kisch."
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