
Bethlehem aan ligt. Er 
wonen hier veel moslim-
mensen, die nog de oude 
tradities volgen en gear-
rangeerde huwelijk na-
streven. Hierdoor wordt 
er regelmatig nog met 
(achter-)neven of nichten 
getrouwd, wat maakt dat 
er relatief veel gehandi-
capte kinderen geboren 
worden in deze regio  
Tegelijkertijd is het heb-
ben van een gehandicapt 
kind een schande en 
wordt door sommigen 
gezien als straf van hoger-
hand. Zodoende zitten er 
een aantal kinderen in 
Jemima die zijn achter 
gelaten door de ouders, 
die niets meer met hen te 
maken willen hebben. 
 

Momenteel ben ik in  
Israël voor ruim twee 
weken om daar te helpen 
met het verbeteren van 
de zorg in Jemima. 

Jemima is een huis voor 
kinderen, jongeren en 
jong volwassenen met 
een vaak ernstige meer-
voudige handicap. 
 
Het huis Jemima staat in 
Beit Jala, een dorp dat 
vlakbij Jeruzalem, tegen 

De werkers hier zijn Pa-
lestijnse christenen, die 
veelal geen opleiding 
hebben genoten op het 
gebied van gehandicap-
tenzorg. Er is aan de 
Bethlehem Universiteit, 
nog maar sinds 3 jaar een 
opleiding voor het wer-
ken met kinderen met 
een handicap. En hier in 
Palestina zijn het buiten-
landse instellingen die het 
op zich genomen hebben 
om voor gehandicapte 
kinderen te zorgen.  

Zorg verbeteren 

Doofblind zi jn,  is  veelal leven zonder communicatie  

Zo was er vorig jaar een 
meisje Nadia, dat doof en 
blind was. De werkers 
kleedden en voedden 
haar met liefde, maar de 
rest van de dag zat in een 
stoel of lag ze op de bank, 
omdat niemand wist wat 
ze met haar aan moesten 
en hoe ze met haar moes-
ten communiceren.  
Mede dankzij geld van de 
stichting Dovenzorg in 

Nederland heb ik het 
‘Bartimeüs-project geor-
ganiseerd. Twee experts 
van Bartimeüs Doorn kon-

den we naar Jemima la-
ten komen om een cursus 
te geven  voor de wer-
kers.  Deze cursus 
“Methode contact” heeft 
samen met de video-
interactie-begeleiding 
heel veel verbeteringen 
gegeven in de manier van 
werken hier. 
Nu zo’n driekwart jaar is 
het prachtig om te zien 
welke veranderingen 

U als lezer en lid van de 
gemeente Ameide en 
Tienhoven, nodig ik uit 
om ook lid te worden 
van de Jemima familie. 
U kunt dat doen, door u 
in te schrijven voor de 
nieuwsbrief van Jemi-
ma, maar zeker ook 
door gebed. Gebed 
voor de werkers en 
kinderen is belangrijk 
en wordt ook gevoeld 
en ervaren als een 
steun.   
 

Voor giften:  

NL53 RABO 0367 5075 60 

t.n.v. Stichting Jemima, 

Nieuwerkerk aan de IJssel 

Wilt u geld overmaken 
dat gebruikt wordt voor 
het werk dat ik doe, 
schrijf dan bij de mede-
delingen: “gift Mieke 
Bolle”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden nieuws-
brief: kijk op http://
www.jemima.nl/nl/
Nieuwsbrieven om de 
nieuwste nieuwsbrief te 
lezen.  
Of stuur een mail 
naar:info@jemima.nl 
met uw naam, adres 
en/of emailadres o.v.v. 
aanvraag nieuwsbrief. 
Dan krijgt u hem vanzelf 
thuis gestuurd. 
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hierdoor hebben plaats-
gevonden. Tot mijn grote 
vreugde zag ik dat Nadia 
opener is en zich veel 
meer bewust is van haar 
omgeving. De werkers 
hebben geleerd om haar 
op een veilige en goede 
manier te benaderen. 
Door samen met haar 
bijv.  haar bord naar het 
aanrecht te brengen of 
zelfs samen af te wassen, 
zo heeft ze geleerd om 
het zelf te doen. Onder-
weg naar het aanrecht 
komt ze andere meisjes 
uit haar groep tegen en 

heeft ze ineens veel meer 
letterlijk contact. Maar is 
ze zich ook veel meer 
bewust van haar omge-
ving. 

Door zulke eenvoudige 
dingen te leren wordt het 
leven voor de bewoners 
een stuk aangenamer en 
ook de werkers genieten 
van de veranderingen. Ze 
ontdekken dat er nog 
genoeg te ontwikkelen is, 
als je maar de goede ma-
nier van communiceren 
hebt.  Samech, die  blind 
is bijv. hebben zelf leren 
drinken uit een beker, 
terwijl hij voor die tijd 
alles op de grond gooide 
wat hij in handen kreeg. 
Zulke en nog een heel stel 
andere dingen zetten we 

vrouwen minimaal 40 uur 
per week op de groepen 
en zij brengen meer tijd 
met de kinderen van 
Jemima door dan met 
hun eigen gezinnen soms.  
Iedereen die hier komt 
om te werken en wonen, 
wordt vanzelf onderdeel 
van die familie. En aange-
zien het familie-leven in 
deze cultuur erg belang-

en vitaminen krijgen.  
Kortom er is nog genoeg 
te doen, maar wat er nu 
gebeurt is al zo’n verbete-
ring bij een aantal jaren 
geleden, toen er nage-
noeg alleen ongeschoold 
personeel werkzaam was. 
Al moet ik zeggen dat de 
werkers hier een enorme 
liefde hebben voor de 
kinderen. Er werken veel 

rijk is, zegt het heel veel 
dat Jemima één grote 
familie is. En zo wordt het 
ook door de bewoners 
zelf ervaren. 
 
 
Dank voor het lezen. 
Sjalom,  
Mieke Bolle 
 
 

we het medicatiebeleid 
aangepast, omdat er 

soms niet eens voldoende 
medicijnen te krijgen zijn, 
hier Beit Jala.  
Maar ook zijn er snoezel-
ruimtes gemaakt om de 
kinderen op hun emotio-
nele niveau te kunnen 
activeren.  
Het voedsel is verbeterd 
er is gezondere voeding 
geregeld, zodat de kin-
deren voldoende variatie 

in gang en proberen we 
uit te bouwen. Zo hebben 
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De juiste medicijnen zijn soms niet te krijgen  

Maar gelukkig is  er veel,  heel veel l iefde  

Samech gooide alles  op de grond 

“De 

werkers 

hier hebben 

een enorme 

liefde 

hebben 

voor de 

kinderen.” 

Bid voor: 

 de kinderen van Jemima 

 de werkers om wijsheid, 

liefde en geduld 

 de vrijwilligers die meewer-

ken in de zorg. 


