Vernieuwing en uitbreiding
is noodzakelijk
De school heeft dringend een nieuw gebouw voor de
kleuterschool nodig. Ook is er behoefte aan uitbreiding
met een multifunctionele ruimte.

Stichting vrienden van de

Sisters of Nazareth-Haifa

Het huidige kleuterschoolgebouw is verouderd. Opknappen is niet meer aan de orde gezien bouwkundige
gebreken. Het gebouw voldoet niet meer aan de lokale
veiligheidseisen. Daarom is gekozen voor nieuwbouw van
de kleuterschool.

De kleuterschool is te klein en in sommige lokalen ontbreekt
zelfs ventilatie. Verder zijn er bijvoorbeeld slechts tien
toiletten aanwezig voor bijna driehonderd
kinderen. De kans is groot dat de
kleuterschool moet sluiten.
Als de huidige, onveilige
situatie blijft bestaan, zal
de kleuterschool geen
vergunning krijgen
van het Ministerie van
Onderwijs.

Over de stichting
Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is
opgericht op initiatief van Gibran & Johanneke Siman. Gibran
is afkomstig uit de Baptistenkerk in Israël en Johanneke komt
uit de Protestantse Kerk in Nederland. Beiden willen zich
inzetten voor de christelijk-Arabische gemeenschap in Israël
en voor verzoening tussen Arabieren en Joden.

Wilt u weten wa
t u kunt doen?
Of wilt u meer w
eten over de
werkzaamheden
van de stichting
?
U kunt ons bere
iken op ons pos
tadres
of via de e-mail
.
De stichting zet zich dus in voor christen-Arabieren in Israël.
We doen dit concreet door de school van de Sisters of
Nazareth financieel te steunen. Zo dragen we een steentje bij
aan de veiligheid en de kwaliteit van onderwijs aan
(christelijke) Arabische kinderen.

Voor al uw
vragen over donaties
of onze werkzaamheden
kunt u met ons contact
opnemen.
mail ons op:
info@vriendenvanhaifa.nl

‘Het is zaliger te geven dan om te
ontvangen... ‘
De gemeenschap van de ‘Zusters van Nazareth’ brengt deze
les uit de Bijbel al sinds 1854 in de praktijk. Toen vestigde
men zich in Galilea (Noord-Israël). Vier jaar later opende de
gemeenschap een school in Haifa.

Sindsdien hebben talloze kinderen en jongeren uit Haifa
en omgeving hier hun onderwijs genoten. Daarbij werd niet
gekeken naar afkomst of status, iedereen was welkom.
Vandaag de dag zijn er in totaal 1500 leerlingen
ingeschreven bij de 3 afdelingen van de school; kleuterschool, lagere school/basisschool en voortgezet onderwijs.
De missie van de Sisters is nog steeds: toegang bieden tot
onderwijs aan kinderen uit Haifa en omgeving. Daarbij staat
christelijk onderwijs voorop. Er is respect voor kinderen met
een andere geloofsachtergrond.

Vervangende
nieuwbouw
kleuterschool

Vind ons op facebook door te
zoeken naar:
‘Vrienden van Haifa’

Word
Donateur!

U ontvangt dan 2x per jaar
onze nieuwsbrief

Het huidige gebouw
werd gebouwd aan het
eind van de 19e eeuw. In
feite is het een huis dat dateert
uit 1860.

mail ons op:
info@vriendenvanhaifa.nl

Leslokalen en facilitaire ruimtes werden toegevoegd om aan
de behoeften van het groeiend aantal leerlingen te voldoen.

Als Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa
zetten we ons in om de school te helpen het nieuwbouwproject te realiseren. Doet u mee? Elke gift is van harte
welkom!

Al meer dan
150 jaar zetten de
Sisters of Nazareth zich
in om kinderen van elke
afkomst te onderwijzen.
Steun christelijk onderwijs
aan arabische kinderen!

Donaties
Om het project te kunnen bekostigen is de school
grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

