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Allereerst willen wij u allen namens Amoun vanuit Jeruzalem en namens ons als 
Stichting Vrienden van Domari hartelijk danken voor de ontvangen giften. 
Hoeveel dit betekent is niet in woorden uit te drukken. We realiseren ons dat 
het iedere keer een herhaling is om te u laten weten dat het niet in woorden is 
uit te drukken hoeveel het voor Amoun en ons betekent dat er gedacht wordt 
aan de Domari in de vorm van uw gebed en uw giften.  

We willen met u delen het overlijden van Corrie, de echtgenote van dr.ir. J. 
(Jan) van der Graaf op 7 juni jl. Hij is vanaf het begin lid van ons Comité van 
Aanbeveling. Hij en zijn vrouw kenden Amoun en haar familie vanaf het eerste 
uur destijds in het Huis op de Berg te Jeruzalem. Vele malen hebben zij samen 
Amoun en haar familie bezocht. Voor Amoun en haar familie heeft Corrie veel 
betekend. Met name omdat ze wisten gedragen te worden in gebed door 
Corrie en Jan.  

Hoe gaat het in het Domari Center?  

Korte terugblik op de dagen met al het oorlogsgeweld rond de Tempelberg en 
omgeving van de afgelopen maanden. Amoun kon toen een aantal dagen de 
deur niet uit kon bij haar ouderlijk huis. Dit kon niemand in haar omgeving. Dat 
dit veel problemen gaf zal duidelijk zijn. Toen ik, Wil, in die periode haar een 
keer belde om te vragen of het misschien al iets rustiger was, kon ik er direct 
aan toevoegen, vanwege door de telefoon hoorbaar veel geschreeuw en 
schoten: ”Zeg maar niets, ik hoor het al”. Na enkele dagen kon ze geleidelijk 
aan weer beginnen met op bepaalde tijden naar het Center te gaan om te 
kijken of daar alles nog intact was. Gelukkig was dat het geval.  
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Bezoek aan het Center door onze voorzitter, Rien Koert:   

Hij is recent (voor eigen rekening) in Jeruzalem geweest en 
heeft “Het Center” een aantal keren bezocht. Hij was onder 
andere aanwezig bij de uitreiking van de certificaten die zijn 
overhandigd aan een tiental vrouwen die de pedicuren-
opleiding met goed gevolg hebben afgerond (hierover volgt 
meer verderop in deze brief). Ook heeft hij een aantal 
gesprekken gehad met Amoun; en hij heeft gemerkt dat contact per mail en 
telefoon niet altijd is voldoende om elkaar goed te begrijpen. Daarnaast heeft 
hij ook gesprekken met andere organisatie gevoerd: organisaties die hulp 
kunnen bieden aan de Domari. Kortom het was voor Amoun heel fijn om haar 
zorgen en tegelijk haar plannen met hem te kunnen bespreken. En voor ons is 
het belangrijk van haar plannen op de hoogte te zijn zodat we in gebed en met 
de daad zo goed mogelijk haar ondersteuning kunnen bieden. 

Kinderen: Ondanks alle onrust en daardoor 
onderbreking van de lessen hebben, zoals we op 8 
juli hoorden, 25 kinderen het certificaat behaald van 
de basisschool. Dit zijn er tien meer dan vorig jaar. 
En dit dankzij de ontvangen extra lessen.    

Jongeren. De extra lessen in het Hebreeuws zijn i.v.m. de vakantie nu gestopt. 
Een van hen heeft de basisopleiding tot jurist aan de universiteit afgerond. 
Daarover zullen we in de volgende brief meer vertellen.  

We schreven al over de groep vrouwen die een certificaat 
van nagelverzorging behaald 
heeft. Hier ziet u hen aan het 
werk. Er kwamen twee heren 
om te controleren of het wel 
professioneel genoeg gedaan 
werd. 
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Maar het werd goedgekeurd. Dankzij dit certificaat hebben zij nu kans op een 
baantje. 

Voedselpakketten: Het uitdelen van pakketten gaat 
dagelijks door. En kost veel tijd. Het moet tevoren 
worden ingekocht, daarna verdeeld worden, 
klaargezet en uitgedeeld. 

Kleding: Eind van de zomer vertrekt er mogelijk weer een container naar Israël 
via St. Nachamu, Nachamu uit Renswoude. Er staan al veel dozen klaar voor 
Domari. We hopen dat ze voor de winter in Jerusalem aankomen. Zeker is in 
ieder geval dat St. Nachamu Nachamu zich er maximaal voor inzet. En ik kan u 
verzekeren: dat te weten geeft ons en Amoun veel steun. 

Training voor jongens: Amoun hoopt een project in de vorm van 
kappersopleiding voor kansarme jongens te kunnen te kunnen beginnen. Dit 
met name voor hen die onvoldoende of geen basisopleiding hebben gehad en 
dus geen werk. (Amoun bereikt niet alle kinderen met het geven van extra 
lessen.) 

Auto: De vorige keer hebben wij met u de zorgen gedeeld over het gebruik van 
de auto. En dan met name wat kunnen we met elkaar doen. 

Het is voor Amoun niet vol te houden om voor gebruik van de auto vier tot vijf 
avonden per week van 18 tot 21 uur schoonmaak werk in de garage te blijven 
doen naast haar meer dan fulltime werk voor het Center. Tegelijk moet er wel 
vervoer zijn voor de kinderen naar huis vanuit het Center. 

We zijn inmiddels in overleg met Amoun gestart met het opzetten van een 
project: autogebruik voor Amoun. Mocht u daar ook aan willen bijdragen, 
vermeld dan bij uw overboeking: Gebruik auto. 
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Mocht u anderen weten te vinden die aan dit project willen mee werken dan 
heel graag. 

Bedenk daarbij: iedere gift wordt tot de laatste cent besteed aan dat waarvoor 
er gegeven is. 

Zoals u weet zijn de giften belasting aftrekbaar omdat we een ANBI-stichting 
zijn. RSIN 8529 15 299. 

Ons rekeningnummer is: NL 88 RABO 0120 1473 27.    

U allen, namens Amoun vanuit Jerusalem en ons als 
‘Vrienden van Domari’, Gods zegen gewenst, met 
onze hartelijke groet. 

 

Ps. Mocht u suggesties of vragen hebben dan horen wij dat graag van u.  

 

 


