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Bericht 171

Bericht 171.

17 sept. 2018.

Christiaan Ruppert, de afgevaardigde  van het Nederlandse Ministerie van Financiën, die destijds 

de onderhandelingen bijwoonde over de restitutiegelden, komt naar Israel voor twee lezingen. 

Kan interessant worden.

De familiedag van de IOH vindt plaats op 25 september in het kinderbos van Messilat Zion. Meer 

informatie op het kantoor van de IOH.

De Cleveringalezing zal, zoals gebruikelijk over de hele wereld, op 26 november gehouden 

worden. Ook in Israel. Nadere details volgen.

Henoch Wajsberg reageerde prompt op het gepubliceerde in bericht 170. Inclusief de verklaring 

van Andre Boers. Ik beloofde dat in-toto over te nemen, met de steek onder water. Hierbij:

"Ik reageer gewoonlijk niet op berichten in de HOIlijst en/of het forum van De heer Kisch. Dit is 
dan de eerste, en waarschijnlijk ook de laatste keer. De redactie van de email welke Andre 
Boers in opdracht van de rechter heeft moeten verzenden laat ik onderstaand volgen. De tekst 
is in het Ivrit en een ieder kan die zelf vertalen. Daar hoeft geen Kischspindokter aan te pas te 
komen".

 שיא תודוהל ילבמ - היפל המכסהל ,טפשמה תיב תצלמהב ,ונעגה מ"חה דגנ גרבסיו ךונה לש הנעבותה ןיינעב

.הז קית אושנ הנעבותה לש טלחומו אלמ יפוס קוליסל -והער תונעטב

 םרופטלפ תתומעב 12.4.2016 םויב וכרענש םינוידב הרמאנש הרמא לכמ יב רוזחל שקבמ ,סרוב הרדנא ,ינא

 םיפסכ תליטנ עבותל יתסחיי וליאכ עמתשהל ידכ הב שי רשאו דנלוה ילוע ןוגרא תתומעב 29.11.2015 םויבו לארשי

 לש ךס לע תור רמל ןופלט תינובשח רושיא לש ךרדב דחוש תליטנ וא\ו ןידכ אלש התומעה יפסכ ךותמ ישיאה וסיכל

.ורוי 1300 -כ

סרוב הרדנא

(Voor degenen die moeite hebben met het Hebreeuws: Andre Boers herroept alle uitingen die op 

besprekingen op 12-4-2016 gezegd zijn in SPI en op 29.11.2015 in de IOH, die verstaan zouden 

kunnen worden alsof de eiser [HW] gelden van de stichting onrechtmatig in zijn eigen zak 

gestoken zou hebben en/of  steekpenningen aangenomen zou hebben door een afrekening voor 

telefoonkosten van de heer Roet goed te keuren ter waarde van zo'n 1300 euro.)

Een ijverige lezer bracht onder onze aandacht het inlegvel in de laatste Aleh van Nini Czopp 

betreffende een nieuwe service van die stichting. Het gaat over hulp bij medische besluiten. 

Helemaal onderaan, in bijna onleesbare lettertjes, staat dat deze service geld kost. Wij noemen 

dat 'small print'. Mag best even groot als het bericht zelf.

Tsom kal en Gemar chatiema tova!
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