
Tussenjaar in Israël  
 
Word jij onderdeel van een groep van zes mensen (18-30 jaar) die een jaar lang 
onvoorwaardelijk gaat dienen in het Beloofde Land? Heb jij hart voor mensen en steek je 
graag je handen uit de mouwen? Dan zoeken we jou!  
 
Waar ga je naar toe?  
Naar Aleh-Negev. Aleh is een organisatie die zorgdraagt voor 
kinderen tot jong volwassenen met een ernstig meervoudige 
beperking, zowel cognitief als fysiek. Aleh is in 1982 opgericht 
door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen 
met ernstige beperkingen, de best mogelijke zorg te geven en de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel.  
 
Wat ga je doen?  
Je gaat met name kinderen begeleiden. Je helpt mee met de 
verzorging, het toezicht houden, activiteiten en onderwijs. Je 
wordt ingezet in de woongroep waar je onderdeel uitmaakt van de medewerkers. In overleg kan je professionele 
achtergrond en ervaring meegenomen worden bij de bepaling van het soort werk wat je gaat doen. In principe 
werk je in de zorg maar mogelijk ook op de kinderboerderij, de manege, bij het bijzonder onderwijs of in de tuin.  
 
Waar woon je en hoe zit het met de maaltijden?  
Je woont met andere vrijwilligers in een huisje in een moshav (dorpje) vlakbij het zorgdorp in de Negev-woestijn. 
Je betaalt geen huur en je krijgt een lunch op het werk. De andere maaltijden maak je thuis zelf klaar. Daarvoor 
krijg je een vergoeding van 600 NIS per maand (ongeveer € 145). Daarnaast ontvang je 400 NIS zakgeld per 
maand (ongeveer € 100).  
 
Wat is er zo bijzonder aan Aleh?  
De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve beperkingen worden vaak onderschat. Omdat 
zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en 
persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van Aleh bewijst het tegendeel. Meer dan 700 
bewoners, van baby’s tot adolescenten, krijgen uitmuntende zorg in de vier afdelingen van Aleh, 24 uur per dag, 
7 dagen per week.  
 
Aleh is het grootste zorgnetwerk voor ernstig meervoudige 
beperkte kinderen tot jong volwassenen in Israël, ongeacht hun 
religie of etnische achtergrond. ln Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak 
en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd 
multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, 
verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en 
een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te 
voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele behoeften.  
De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij Aleh en 
het leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege 
gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze 
vooruitgang ook mag zijn.  
 
Begeleiding  
Aleh heeft een coördinator die zorg draagt en het aanspreekpunt is voor de vrijwilligers.  
Maandelijks wordt er een excursie aangeboden.  



Begeleiding van de NEM  

• 1x per maand ga je naar Jeruzalem en overnacht je in het NEM-huis. Je bent dan te gast bij de veldleiding.  

• Je doet Bijbelstudies met elkaar.  

• Je onderneemt excursies, inclusief kerk- en synagogebezoek.  

• Je leert over de geschiedenis van het Midden-Oosten.  

• Je krijgt een inkijkje in het werk van de NEM in Israël.  
 
Wat vragen we van je?  

• Je wilt God en mensen dienen.  

• Je hebt affiniteit met mensen met een meervoudige 
beperking.  

• Je hebt zin om je handen uit de mouwen te steken.  

• Je bent 18 jaar of ouder en jonger dan 30 jaar.  

• Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.  

• Je bent een jaar beschikbaar.  

• Je hebt een goede gezondheid.  

• Ervaring in de zorg is een pré (maar zeker geen vereiste).  

• Je bent bereid om vijf dagen per week, zeven uur per dag 
te werken.  

 
Periode  
Laatste week van augustus 2020 tot juli 2021  
(voor de zomer Reveilweken van 2021 ben je terug).  
 
Kostenplaatje  

• € 975: Begeleiding van Near East Ministry 

• € 295: Kosten voorbereiding Near East Ministry 

• € 300 (ongeveer): Vliegticket  

• € 250: Reiskosten in Israël  
 
Vergoedingen per maand:  

• 600 NIS (ongeveer € 145) voor levensmiddelen;  

• 400 NIS (ongeveer € 100) zakgeld.  

• Het leven in Israël is over het algemeen duurder dan in 
Nederland.  

• Levensonderhoud en excursies naar eigen behoefte.  
 
Waarom een heel jaar?  

• Je mag iets betekenen voor de meest kwetsbare mensen 
in de samenleving (Matteüs 25:40).  

• Je bouwt een relatie op met de cliënten en dat vraagt tijd; zij verdienen jouw aandacht.  

• Je leert veel over het Joodse volk en de geschiedenis van Israël.  

• Je krijgt de kans om deze bijzondere plek – het land van de Bijbel – van binnenuit te ervaren.  

• Door middel van studies en excursies krijg je zicht op Gods plan met Zijn volk en de volkeren rondom.  

• Je maakt kennis met de verschillende culturen en bevolkingsgroepen in Israël: orthodoxe Joden, seculiere 
Joden, christen-Arabieren, moslims en bedoeïenen.  

• Je hebt een fantastische tijd met andere jongeren in een heerlijk klimaat.  

• Door te dienen en te geven ontvang je heel veel terug. Je gaat een leven veranderende tijd tegemoet!  

 
Durf jij deze stap te zetten?  
Stuur dan een mailtje naar Jedidja, secretariaat@nemnieuws.nl of bel naar 0342 471 318 (op dinsdag en 
donderdag). 


