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Beste lezer,
Aan het einde van het jaar ziet Haifa er altijd feestelijk
uit. De stad is versierd met lichtjes en (kerst-)versiering.
In december wordt hier normaal gesproken het ‘Feest der
Feesten’ gehouden, een verwijzing naar de drie
monotheïstische godsdiensten vertegenwoordigd door
moslims, joden en christenen die in Haifa wonen. Voor
dit jaar zijn festiviteiten afgelast.
Elk jaar geeft het plezier om de versierde huizen en
straten van de benedenstad van Haifa te zien. Aan de
voet van het Carmelgebergte wonen de meeste christenArabieren en rond kerst is dat duidelijk zichtbaar.
Op de foto hieronder is te zien hoe de Sisters of Nazareth
dit jaar het gebouw van de afdeling primair onderwijs
versierd hebben. In het middelste deel van het gebouw
bevindt zich de kapel waar regelmatig diensten worden
gehouden.

Het is de moeite waard in deze periode ook eens te
luisteren naar Arabisch christelijke musici uit Israël.
Luister bv. eens naar de Sakhnini brothers. Zij zongen
onder anderen ‘O
Holy Night’ in het Arabisch. De
opname is te beluisteren via hun Youtube kanaal.
U
kunt
ook
deze
link
kopiëren:
https://www.youtube.com/watch?v=0cuvHC3K-24.
Meer informatie (in het Engels) over de Sakhini brothers
is te vinden op hun website www.sakhninibrothers.com.
Nieuwe projecten
Vanaf het begin van haar oprichting houdt de stichting
zich bezig met het werven van fondsen voor de
nieuwbouw van de kleuterschool. Naarmate de tijd
verstreek werd steeds duidelijker dat het goed is om de
aandacht deels te verleggen naar de mensen achter het
praktische doel van de stichting: de christelijk-Arabische
gemeenschap verbonden aan de SON-school in Israël.
Fondsen werven voor het nieuwbouwproject blijven we
doen, ons doel de school en haar achterban te helpen met
een nieuw kleuterschoolgebouw is onveranderd.
Tegelijkertijd willen we ook steun vragen voor andere
problematiek. In deze nieuwsbrief aandacht voor een van
de nieuwe projecten waarmee we de sisters willen
helpen.
Weet u bijvoorbeeld dat de hoge kosten voor
levensonderhoud en de (in vergelijking met Nederland)
lage salarissen in Israël ervoor zorgen dat diverse ouders
het schoolgeld voor hun kinderen niet kunnen betalen?
Dat sommige ouders meerdere banen hebben om hun
gezin te onderhouden?
Om een idee te geven: het minimum uurloon in Israël is
30,00 shekel bruto, omgerekend iets meer dan € 7,50.
De SON-school heeft in haar missie staan dat zij
onderwijs wil geven aan kinderen van allerlei
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achtergronden uit Haifa en omgeving.

Ook in het afgelopen jaar mochten we op uw steun
rekenen en konden we opnieuw financiële bijdragen tbv.
het nieuwbouwproject overmaken aan de school.
We willen u daarvoor hartelijk bedanken!
Tot slot
Een Arabische groet met de woorden van Lukas 2 vers
14: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde,
in mensen een welbehagen.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs vinden de sisters
en gelukkig werd en wordt daarom niet naar afkomst of
status gekeken. De sisters stellen gezinnen die moeite
hebben met het betalen van schoolgeld vrij van (een deel
van de) betaling. Hierdoor loopt de school wel
broodnodig inkomen mis. De school heeft geen middelen
ter beschikking om op een andere manier aan deze
inkomsten te komen of om het bedrag te compenseren.
Als stichting dragen we het beleid van de sisters een
warm hart toe en geven we de school én de betrokken
gezinnen graag een steuntje in de rug. Doet u mee?
Rondom de school
Op het bouwterrein van de school vordert de basis voor
het nieuwe kleuterschoolgebouw gestaag. We zijn
dankbaar dat deze werkzaamheden ondanks ‘lockdowns’
toch kunnen doorgaan.

Mede namens het bestuur wensen we u gezegende dagen
en een voorspoedig 2021 toe!

Wilt u ons steunen? Dat kan!
U kunt een vast bedrag per maand doneren of een gift
overmaken naar:
NL36 RABO 0163 648980 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Sisters of Nazareth-Haifa te Amersfoort.
De stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u uw gift
kunt meetellen als aftrekpost bij uw belastingaangifte.
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