
 

Senaste WIZO-nytt… 
April 2019 

Nu närmar sig Pesach… 

Din gåva gör stor skillnad för våra  

WIZO-barn! 

 
 

Vi önskar våra trogna medlemmar,  

våra Israel-vänner och alla generösa 

bidragsgivare en Pesach Sameach! 
 

 

Världs-WIZO ger barnen och deras 

familjer mat och ett fint Pesach-firande! 
Många familjer kan inte ge sina barn ett 

traditionellt firande med en sederkväll och 

berättelsen om uttåget ut Egypten. För många 

barn är Pesach en helg som bara firas på 

dagis eller i skolan. Matza, ma´nishtana och de 

traditionella sångerna kan bara upplevas här 

eller hos fosterfamiljer. Med våra bidrag gör vi 

skillnad. 

    I Israel firas seder bara under första kvällen. 

Under åtta dagar har dagis och skolor Pesach-

lov och många familjer behöver extra mat och 

hjälp med barnen under dessa dagar.  

   Tack vare generösa gåvor, frivilliga insatser 

och många medlemmars engagemang kan vi 

trygga en helg med starkt värde för alla. Dessa 

barn behöver känna att helgen också är deras. 

Att de som vuxna kan minnas dessa glädjefulla 

och speciella helger. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Med ett större antal barn i fattiga familjer växer 

behovet av stöd. Vi tror att våra medlemmar 

och givare vill ge en extra gåva till Pesach!  
 

WIZO:s volontärer bidrar till en bättre 

framtid i Israel! 

 
 

Den 2 april samlades många volontärer för att 

under en dag göra en speciell insats. Sedan 

2018 har volontärdagen samlat de frivilliga från 

huvudkontoret och i hela Israel för att rulla upp 

ärmarna och göra en insats. I Israel kallas 

dagen för ”Dagen för goda gärningar”. 

Med insatser som trädgårdsarbete, renovering 

och målning av lokaler, till att besöka och roa 

de äldre på WIZO:s äldreboende till att läsa, 

sjunga och dansa med barnen på något av 

WIZO:s dagis, får alla en betydelsefull dag!  
 

 
 

Under dagen lyckades man göra lekplatserna 

och skolornas trädgårdar sommarfina, plantera 

växter och förbereda för pesach. Allt arbete 

som annars måste göras av professionell hjälp 

kan vi nu tacka alla volontärer för. Deras insats 

är ovärderlig! 

 

 



 

 

 

En stor del av arbetet under året görs också av 

volontärer, men under denna dag fick både 

barnen, eleverna på skolorna, all personal och 

föräldrarna träffa WIZO:s frivilliga och se vilket 

fint värde det har att ställa upp som frivillig. 

Många goda gärningar gjordes denna speciella 

dag. 
 

 
 

Volontärerna i WIZO är en del av Israels resurs 

när det handlar om barnomsorg, stödfamiljer, 

internatskolor och när det gäller kvinnornas 

och barnens välfärd. Genom den viktiga 

volontärverksamhet som WIZO bedriver kan vi 

få kompetens och goda förebilder att bidra till 

samhällsbygget. Israel är beroende av alla 

dessa personliga insatser eftersom både 

utbildningssektorn och den sociala välfärden är 

ytterst beroende av donationer och privata 

gåvor. 
  

 
 

Flera federationer driver samhällsviktiga 

institutioner för immigranter 

Ett starkt nätverk och volontärer blir den hjälp 

som flera immigranter är beroende av och 

deras tacksamhet är oerhört stor. WIZO har  

 

 

 

 

I Pardes Katz, beläget i ett fattigt äldre 

bostadsområde i södra Tel Aviv, bor många 

etiopiska immigrant-familjer med ekonomiska 

svårigheter. Pardes Katz präglas av mångfald 

och inkludering, när den är som bäst.  
 

 

 

Sedan år 2006, pågår här flera intensiva 

utvecklingsprojekt. Här finns ett kultur- och 

lärcenter och en secondhandbutik, som blir 

både en plats för utbildning, ledarskapsträning 

och en inkomstkälla för de som behöver 

komma ut i yrkeslivet. Arbetet görs med hjälp 

av många hängivna volontärer och är kantat av 

framgångshistorier.  
 

 

 

Centret är inte bara "livsnerven i samhället" 

utan bidrar i hög grad till välfärden. 

Ungdomarna här skulle annars inte få 

möjlighet att studera, anpassa sig till samhället 

eller få en meningsfull sysselsättning. Under 

god handledning och utvecklas dessa unga i 

en varm miljö. Det är ingen överdrift att säga 

att centret helt har vänt livet för tusentals 

etiopiska barn som nu får en ljusare framtid. 

Den etiopiska immigrationen i Israel förde med 

sig många svåra utmaningar och endast med 

de uppväxande barnen och ungdomarna 

kommer de nödvändiga förändringarna. Utan  

 

 



 

 

 

dessa insatser förblir denna del av befolkning 

både socialt och ekonomiskt eftersatt. 

 

 

 

Nu, tretton år senare, finns det över 100 barn 

som får privat undervisning i matematik, 

engelska och hebreiska på Bajit B´Pardes 

(Marie Nahum Centre, sponsrat av WIZO UK-

Manchester).  

Tack vare en nyligen generös donation från 

WIZO Danmark, kommer WIZO Pardes Katz 

att kunna fortsätta att med sina livsavgörande 

program för de lokala etiopiska ungdomarna 

under de kommande åren. 
 

Årets WIZO-konferens samlade kvinnor 

från världens alla kontinenter 

 

 

År 2020 fyller WIZO 100 år och är fortfarande 

en nödvändig organisation för Israels sociala 

välstånd och för judiska kvinnor världen runt! 

Årets MOR-konferens fokuserade på Israel och 

på barns och kvinnors villkor, social välfärd i 

det israeliska samhället och traditionell judisk 

utbildning i Israel och i diasporan. Vår vision är 

ett Israel baserat på jämlikhet, god utbildning 

och välfärd specifikt för kvinnor, barn och 

ungdomar. Världens alla WIZO-federationer 

samverkar för att vi ska uppnå våra mål! 

  WIZO arbetar dagligen med att ge alla barn 

en god uppväxt och trygg barndom. WIZO är 

den största frivilligorganisationen som tryggar 

tillvaron för spädbarn, barn, ungdomar, kvinnor 

och äldre. Störst behov finns bland barn till 

immigranter. 

 

 

WIZO:s utbildar kvinnor bland Israels 

minoriteter 

WIZO har ett pågående utvecklingsprogram för 

kvinnor från drusiska byar och syftet är att  

 
 

stärka dem och ge dem möjlighet till inflytande, 

lära mer om demokratiska principer och ökad 

jämställdhet. Genom fortbildning får kvinnorna 

delaktighet och blir mer självständiga.  
 

WIZO:s engagemang för kvinnor i den 

traditionellt ortodoxa sektorn 

 
 

Som en värlsdomspännande judisk, politisk 

och religiöst obunden kvinnoorganisation, har 

WIZO en särställning. Vi får på så vis ett starkt 

förtroende och kan stötta och utbilda inom alla 

sektorer. I den mer ortodoxa sektorn söker 

många kvinnor sig till WIZO för att få ett socialt 

nytt sammanhang. Många erbjuds en 

yrkesutbildning, kunskap om sociala och 

ekonomiska möjligheter för att bli mer 

självständiga. Kvinnor från alla delar av det 

israeliska samhället är välkomna till WIZO. 
 

Medlemsavgiften på 200 SEK 

Vi i WIZO är beroende av våra medlemmar 

och stödmedlemmar. Vårt arbete bygger på att 

vi är en medlemsburen organisation där varje 

medlem gör stor skillnad! Med 52 WIZO-

federationer världen över gör vi stor skillnad!  
 

 



 

 

 

Är du redan medlem, värva en ny! 

Vi vill gärna bli fler… 

 

 

Ditt medlemskap berikar oss och säkrar Israels 

framtid. Vi ber alla medlemmar att skicka in 

medlemsavgiften för 2019! 

Märk insättningen med namn och skriv att det 

är 2019 års medlemsavgift.  

 

 

 

 
 

 
 

 

Våra barn behöver oss! 

För många barn och vuxna i Israel är WIZO  

den livsviktiga länken i en mycket svag kedja… 
 

 

 

Vi tackar för de generösa gåvorna WIZO får! 

De som är beroende av oss, får en ljusare morgondag! 

Våra barn är Israels framtid! 
 

WIZO gör det omöjliga möjligt, genom din och andras gåvor! 
 

Ett innerligt och varmt tack för ditt stöd, 

Susanne Sznajderman-Rytz 
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