
Graag willen we een korte terugblik geven over het bijna 
afgelopen jaar en een dankwoord aan u allen. Eveneens 
bijgevoegd een dankwoord met goede wensen van 
Amoun vanuit Jeruzalem. 

We willen beginnen met allereerst u allen hartelijk 
dank te zeggen voor uw trouw in de ondersteuning 
van het werk in het Domari Center. Zowel vanuit de 
verschillende kerken, diaconieën, andere betrokken 
instellingen/organisaties als particuliere personen 
mochten wij steun in de vorm van financiële giften, 
kleding en zelfs schoenen ontvangen. Giften zijn 
belangrijk, maar de trouw hierin is van onschatbare 
waarde. Zonder uw gebed en hulp zou het werk in het 
Domari Center niet kunnen doorgaan. Laat staan dat 
we mooie beelden zouden kunnen laten zien.

Terugblik
Hoewel we u in onze nieuwsbrieven steeds op de 
hoogte hebben gehouden, volgt hier een korte 
samenvatting over het (bijna) afgelopen jaar.
Als eerste is er heel veel om dankbaar voor te zijn:

•	 De aanschaf van schoolbenodigdheden voor de 
kinderen, zoals boeken en rugzakjes.

•	 De extra lessen aan de kinderen. Twintig kinderen 
hebben het certificaat behaald van de basisschool 
en zijn doorgestroomd naar een vervolgopleiding.

•	 De Hebreeuwse lessen aan de jongeren konden 
doorgaan en dat is voor hun toekomst van 
onschatbare waarde.

•	 De voedselpakketten. Het uitdelen hiervan kon 
dagelijks doorgaan.

•	 Deze maand is voor de tweede keer kleding via 
Stichting Nachamu Nachamu uit Renswoude 
bezorgd (hier hopen we in de volgende nieuwsbrief 
op terug te komen). Hierbij zijn dan ook heel veel 
schoenen, gloednieuw en geschikt voor kinderen, 
vrouwen en mannen in verschillende maten. Deze 
als donatie specifiek voor Domari.

Onrust
Tussen alle werk in en 
rond het Domari Center 
is er, helaas, regelmatig 
politieke onrust, al dan 

niet in ernstige mate. Met name in de omgeving waar 
Amoun woont en de omgeving waar het Domari 
Center staat. Tegelijk is dit de plaats waar de kinderen 
en de vrouwen kunnen komen. Jeruzalem is een 
gecompliceerde stad waar niet iedereen kan gaan 
en staan waar men zou willen. Dit geldt in meer dan 
dubbele mate voor de Domari.

Financiële zorgen
Naast het overheersen van 
de dankbaarheid zijn er veel 
zorgen. Financieel was het nog 
niet mogelijk voor de vrouwen 
een korte praktisch gerichte 
training te geven. De kosten van 
het vervoer van de kinderen 
om de extra lessen te kunnen gaan volgen is een groot 
aandachtspunt.

Vertrouwen op God
En, mogelijk is wel het grootste aandachtspunt 
of probleem: de auto voor het werk van Amoun. 
De huidige auto begeeft het steeds vaker met alle 
onkosten van dien en zonder auto kan ze haar werk 
niet doen. Echter, het meest belangrijke is voor ons om 
steeds voor ogen te houden hetgeen Amoun zegt en 
waarop ze vertrouwt: “Wij moeten vertrouwen op God, 
Hij ziet ons en onze nood. Hij zal ook mensen in hun hart 
geven aan ons te denken. Wij moeten bidden en ons werk 
doen.”

Dankbaarheid
We denken met dankbaarheid terug aan dr.ir. J. (Jan) 
van der Graaf en zijn vrouw en alles wat ze voor de 
Domari hebben betekend. De wetenschap dat hij nu 
met zijn vrouw en een ontelbare schare mag juichen 
voor Gods Troon, geeft ons troost en tegelijk moed om 
verder te werken.

U allen, nogmaals hartelijk dank voor uw gebed en 
concrete steun. 

Gezegende kerstdagen toegewenst en 
Gods zegen voor 2023!
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Wanneer u anderen weet te vinden die 
mee willen werken om het belangrijke 
werk onder de Domari te steunen 
dan horen wij dat heel graag. Bedenk 
daarbij: iedere gift wordt besteed aan 
dat waarvoor het gegeven is. Mocht u 
suggesties of vragen hebben dan horen 
wij dat graag van u!

The Domari Society
of Gypsies in Jerusalem

Q
Iedere cent 

van uw gift komt 
volledig ten goede 
aan het werk in 

Jeruzalem!

Draagt u bij aan een AUTO 
voor Amoun en haar werk?

In eerdere nieuwsbrieven hebben 
we onderstaande onder de 
aandacht gebracht. Graag willen 
we dit nogmaals doen, want de 
nood is groot.

Amoun heeft voor haar werk 
een auto die ze huurt via een 
voor haar betrouwbaar adres. 
Zonder auto kan ze haar werk 
niet doen. Van haar minimale 
basissalaris betaalt ze al 
meerdere dingen die nodig zijn 
in het Domari Center. Maar 
om de kosten van autohuur 
en de benzine te kunnen 
betalen werkt ze vier tot vijf 
avonden per week in een garage 
(schoonmaakwerk). Naast haar 
meer dan fulltimebaan in het 
Domari Center is het in feite niet 
vol te houden. 

We willen u vragen met ons 
mee te denken over deze nood. 
Mogelijk weet u iemand die 
de helpende hand kan bieden. 

Misschien kunt u meehelpen 
of -denken in het vinden van 
sponsoren voor gebruik van 
deze auto, zodat zij niet meer 
na een drukke werkdag in 
het Domari Center, ook nog 
schoonmaakwerk behoeft te 
gaan doen.

Amoun zal zelf nooit vragen om 
hulp hiervoor. Ze zal juist steeds 
zoeken naar mogelijkheden om 
de kinderen, gezinnen te helpen. 
Terwijl ze, zoals gezegd haar 
werk niet kan doen zonder deze 
auto.

Een gift kunt u overmaken op: 
NL88 RABO 0120 1473 27 ten 
name van Stichting Vrienden 
van Domari.

Zoals u weet zijn de giften 
belastingaftrekbaar omdat we 
een ANBI-stichting zijn  
(RSIN: 8529 15 299). 


