
                                                                                                                         

STICHTING VRIENDEN VAN DOMARI 

Een bericht in een ander jasje gestoken dan onze vorige nieuwsbrief. Deze keer met nieuws 

van het Domari Center in Jeruzalem en nieuws van  “Vrienden van Domari” in Nederland..  

Om met de “Vrienden” te beginnen: Het andere 

jasje komt voort uit het besluit om als 

zelfstandige stichting verder te gaan. Het 

afgelopen jaar is de samenwerking met 

“Christian Roma Support”  (CRS) belangrijk 

geweest voor bekendheid van de Domari. 

Christian Roma Support wist wel dat er Domari 

waren, maar vanaf vorig jaar heeft dit voor hen 

handen en voeten gekregen. Het is dankzij CRS 

dat het boek van Amoun is vertaald in het  

Nederlands.. De titel van deze vertaling is 

“Gypsy vrouw in Jeruzalem, Waargemaakte 

dromen”. Het boek is op 10 juli jl. 

gepresenteerd. U hebt hierover kunnen lezen in de media. Door de samenwerking met CRS 

zijn we van elkaars werkwijze op de hoogte. En dit komt naar wij verwachten, ten goede aan 

het werk van beide stichtingen..  

Bericht vanuit het Domari Center in Jeruzalem  

Het is reeds langere tijd geleden dat u iets vanuit het Domari Center hebt gehoord. Het 

verzamelen, sorteren en uitdelen van voedsel pakketten gaat onverminderd door. Wij 

hebben dankzij de medewerking van “St. Nachamu Nachamu”  kleding en incontinentie 

materiaal kunnen laten bezorgen bij het Center. De kosten van dit project waren minder dan 

het bedrag dat Amoun in Israël zou hebben moeten uitgeven om deze artikelen zelf te 

kunnen kopen. Amoun was er dan ook heel blij en dankbaar mee. Het heeft voor haar wel 

weer extra werk betekend, zoals sorteren, verzamelen, uitdelen voor degene die dit het 

meest nodig hebben. Zij kent alle families en kan dat het beste nagaan.  

Afgelopen zomer brak Amoun haar rechterpols. Hierdoor heeft ze zich helemaal  

gehandicapt gevoeld, hetgeen we ons goed kunnen voorstellen als je zelfs je haar niet meer 

kan opmaken. Maar zodra ze ook maar iets weer kon doen, was ze ook weer in actie. Al 

moest ze daar wel een prijs voor betalen: Dubbele pijn aan haar arm en hand. 



Kinderen:  Afgelopen zomer hebben 15 kinderen met succes de basisschool afgerond. Dit 

dankzij de extra bij lessen welke ze hebben ontvangen in het Center. Zoals u weet waren de 

scholen, net als bij ons, in hun schooljaar vaak gesloten vanwege Corona. En hoewel de 

ouders graag hun kinderen zouden willen helpen met het huiswerk kunnen ze dit niet 

vanwege hun analfabetisme. Deze 15 kinderen volgen nu allemaal vervolg onderwijs.  Dat is 

toch fantastisch?  

 

Jongeren:  Zij konden doorgaan  met de extra 

lessen voor hun in het Hebreeuws. Het vraagt 

langere tijd van hen om dit goed te leren. Dat 

doe je niet maar zo even in een jaar.  Hoewel  ze 

in Israël wonen is het Hebreeuws voor hen 

moeilijker dan voor ons. Want om alle 

grammatica goed te  leren  zowel schrijven, 

lezen, spreken is heel moeilijk.    

Vrouwen: De korte praktische gerichte trainingen voor de vrouwen zijn nog niet weer 

gestart. Amoun hoopt dat er binnenkort weer mee begonnen kan worden. Wel komen er 

dagelijks vrouwen naar het Center om te helpen met o.a. bereiden van een maaltijd voor de 

kinderen. 

Tussendoor werkzaamheden:  Amoun krijgt heel veel op haar bordje. We kunnen beter 

zeggen “ bord”. Heel veel zaken moet ze  “even tussendoor“ doen. Iedereen heeft  wel een 

vraag. Voor veel vragen is overleg met derden nodig. En veel vragen kosten alleen al veel 

tijd, omdat je zeker in haar werkgebied altijd gastvrij en tijd moet hebben op dat moment, 

ook al heb je die niet. Kortom de uren die ze per week werkt, zijn niet te tellen.  

Vertrouwen en volharden:  Vol vertrouwen op God, en Zijn 

Hulp, blijft ze doorgaan. Juist doordat ze de enorme nood ziet 

en weet onder de kinderen, gezinnen van haar eigen groep of 

stam blijft ze doorgaan met het bieden van hulp. En steeds 

weer zoeken naar mogelijkheden hiervoor. Helaas zijn de 

mogelijkheden beperkt en is de nood zeer groot.   

Amoun:  “God weet onze nood, Hij zal ook mensen in hun hart 

geven aan ons te denken. Wij moeten bidden en werken”. 

Mocht u de helpende hand willen bieden, dan is de eerste 

vraag dit te doen in gebed. En, indien mogelijk,  via een gift, hetzij structureel of eenmalig; 

Van de giften wordt door ons niets ingehouden en het is voor u belasting aftrekbaar.  
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