
 

 

Senaste WIZO-nytt… 
September 2019 

Sommaren är över och nu närmar sig  

de judiska helgerna… 

 

Shana Tova 5780! 
Vi önskar våra trogna medlemmar,  

våra Israel-vänner och alla generösa 

bidragsgivare ett riktigt gott, fredligt och 

hälsobringande nytt år! 
 

 

WIZO:s arbete under sommaren  

som gått 

 
WIZO arbetar intensivt under sommaren 

och i år har vi haft extra mycket insatser 

för de utsatta barnen och familjerna i 

Sderot och södra Israel! Det kändes 

sorgligt men nödvändigt. Precis som vi 

önskar alla barn en trygg och säker 

uppväxt gör WIZO allt för att minimera 

effekterna av de attacker som specifikt 

drabbat södra Israel.  

   Ett varmt tack till alla som bistår oss i 

detta viktiga arbete. Vi har byggt nya 

förstärkta och bombsäkra dagis och invigt  

 

 

 

 

dem, samtidigt som vi har önskat att de 

inte skulle behövas. Med dessa får 

föräldrarna tilltro till att WIZO ger barnen 

bästa möjliga omsorg och trygghet.  

Det är också vad vi lovar våra givare…  Vi 

ger barnen det alla barn borde få av 

framtidstro, kärlek och omsorg. 

 
Ziva Korsia, ansvarig för verksamheten, 

beskriver hur den hårt utsatta befolkningen 

i Sderot och personalen arbetar för att 

dagarna ska bli så normala de bara kan.      

Det är svårt att föreställa sig vilka enorma 

utmaningar som personalen och barnen 

möter när de lever alldeles i närheten av 

gränsen till Gaza. Detta centrum är en 

fristad, men i tider av angrepp är det 

mycket svårt för barnen att hantera 

stressen. 
 

WIZO-volontärer avslutar ett praktik-år 

 
I augusti avslutade 50 unga kvinnor, de 

flesta från Frankrike och Tyskland, sitt 

volontära år för WIZO. De samlades för att 

få en minnesvärd avslutning på WIZO:s  



 

 

 

 

huvudkontor i Tel Aviv. Programmet, som 

inleddes år 2015, med bara 10 frivilliga, 

har vuxit stadigt sedan dess. WIZO:s Early 

Age Division, matchar de europeiska 

volontärerna med WIZO-dagis över hela 

Israel i sambarbete med en israelisk 

volontärorganisation. 

   "Dessa unga kvinnor betyder fantastiskt 

mycket och gör stor skillnad", säger Avital 

Blumenthal, från WIZO. De upplever livet i 

Israel samtidigt som de får yrkespraktik 

som barnskötare.  

 "Dessa volontärer, varav de flesta inte är 

judiska, blir viktiga ambassadörer när de 

åker tillbaka till sina hemländer, där 

många upplever ökande antisemitism och 

anti-israelisk propaganda i media", säger 

Avital Blumenthal.  

 

 
   Volontärerna, som alla är mellan 18 och 

25 år, blev väldigt fästa vid barnen och de 

berättar gärna om sina erfarenheter. 

Jeanne och Elodie, ett par frivilliga från 

Frankrike, berättade om hur de knöt nära 

band med både barnen och lärarna och 

redan planerar för att komma tillbaka för 

ett besök om ett år.  

"Jag vet inte hur jag ska lämna denna 

plats", sa Marie, en tysk volontär. "Jag har 

sett dessa barn växa så mycket under 

hela året. Jag hoppas på att få komma 

tillbaka snart. En bit av mig själv kommer 

alltid att vara här med dem. " 

 

 

 

 

WIZO sörjer Gila ”Gill”  

Bornstein z”l,  

 
Till Gills familj går våra tankar och vi 

beklagar innerligt förlusten av en kär 

hustru, mamma och ”bobbe”, som hon 

själv så gärna, uttryckte det. När vi i slutet 

av juni mottog det sorgliga beskedet 

påmindes vi om Gills idoga arbete för 

WIZO och för alla som behövde henne.  

   Gill föddes i Helsingfors och gifte sig där 

med Jan. De bosatte sig i Stockholm och 

bildade familj och det blev för Gill möjligt 

att kombinera sitt professionella yrkesliv 

med ett stor engagemang för WIZO. Som 

ordförande för WIZO Sverige gjorde hon 

ett starkt avtryck.  

   För oss visade Gill hur WIZO Sverige 

kunde göra stor skillnad och bidra till det 

israeliska samhället genom att poängtera 

vikten av att stötta kvinnors viktiga 

jämställdhetsarbete, kvinnors lika rätt och 

stöd för utsatta kvinnor och barn. Med Gill 

var inget svårt och hon lyckades alltid 

förhandla och kompromissa så att WIZO 

Sveriges arbete  blev både uppskattat och 

gav gott resultat.  

   Vi är många som minns henne med 

värme och därför saknar henne som vän. 

Vi sänder en tanke av tacksamhet till Gill 

och familjen, för allt det goda arbete som 

WIZO Sverige fick genom att Gill så 

generöst engagerade sig. Alla vi som  

 

 



 

 

 

 

delade det volontära arbetet med Gill har 

mist en vän, som alltid fann tid att lyssna 

och bistå med goda och kloka råd. För oss 

i WIZO har en av våra inspiratörer och 

mentorer lämnat oss. Vid nästa konferens 

i Israel i januari 2020 kommer vi att hålla 

en minnesstund. 
 

Framgångsrika elever inspireras av  

rektorns personliga livsresa 

 

WIZO:s Nachlat Yehudas internatskola 

ligger i Rishon LeZion och bara 13 km från 

en av Tel Avivs fattigaste stadsdelar, 

Shapira. För skolans rektor Hagai Ben-

Avraham, känns det oerhört fjärran.  

  Under de senaste två åren har rektorn 

och skolans personal förbättrat antalet 

elever som lämnar skolan med godkänd 

studentexamen från dystra 29% till 

framgångsrika 77%. En förändring som 

ingen annan gymnasieskola i Israel lyckats 

med. Rektorns personliga historia börjar i 

det fattiga kvarteret Shapira i Tel Aviv med 

inget hopp om en ljus framtid. "Jag växte 

upp i ett område med narkomaner och 

prostituerade," berättar Ben-Avraham vid 

en intervju. "Min mor var bara 17 år när 

hon födde mig. Min far övergav henne när 

hon var gravid.  

   Min farmor tog hand om mig och det var 

en svår tid. Det fanns ingen som stöttade 

mig fram tills jag började skolan.” Väl i 

skolan skolkade Ben-Avraham, hamnade i 

dåligt sällskap och fick aldrig hjälp med  

 

 

läxor eller ett godkänt betyg. Hans lärare 

varken märkte honom eller brydde sig. Det 

hela såg mörkt ut och räddningen kom när 

han i armén fick en utmaning.  

 
Han utsågs till ledare för nyrekryterade 

och gjorde ett fantastiskt arbete med dem. 

Armén gav honom vid 26 år chansen att 

studera och få en studentexamen. Alla 

elever på skolan känner till, vad som 

motiverade honom att studera. Han har 

förmågan att inspirera och motivera dem. 

   Han har inspirerat både lärare och 

elever att ta vara på skoltiden och se att 

den möjligheten och tiden i livet aldrig 

kommer tillbaka. 

WIZO Ungern bjöd in till  

årets ECWF-konferens i maj 

 
I mitten av maj höll Europeiska WIZO sin 

årliga konferens i år, i Budapest. Från hela 

Europa kom WIZO-kvinnor för att lära mer 

om WIZO i Ungern, det judiska livet där 

och utmaningarna för den judiska 

minoriteten. Vid konferensen deltog 

Susanne Sznajderman-Rytz från Sverige. 

De mest aktuella ämnena är tyvärr den 

ökande antisemitismen i Europa och  



 

 

 

 

säkerhet för europeiska judar. Vi 

diskuterade också svårigheter att värva 

volontärer i Europa och att finna intresse 

och engagemang bland judiska kvinnor.  

   Konferensen inleddes med ett besök i 

Ungerns Förintelsemuseum, där vi fick en 

guidad tur och en mer detaljerad 

beskrivning av de ungerska judarnas öde 

under andra världskriget. Därefter följde 

en shabbatmiddag i den gamla synagogan 

i Páva, som vackert restaurerats. 

Rabbinen hälsade oss välkomna och som 

alltid kändes kvällen speciell med WIZO-

systrar i sällskap. 

 
   På lördag eftermiddag fick vi en guidad 

tur i de judiska kvarteren och med en 

intressant beskrivning av hur det judiska 

livet i Budapest levdes fram till andra 

världskriget. Guiden gav oss också en 

livaktig bild av det moderna judiska livet i 

staden, som dessutom är ett turistmål för 

judar från världens alla hörn.  

     
Vi välkomnades av Kate Koves, ordf. 

WIZO Ungern, för att sedan ta itu med vår 

europeiska agenda. Ordf. Manuèle Amar  

 

 

 

rapporterade om hur ECWF arbetat under 

året med olika instanser och hennes 

rapport följdes upp av fler och frågor och 

svar. 

Dessa rapporter finns att läsa på webben. 

www.ecwf.nu ECWF:s fortsatta arbete 

diskuterades och det visade sig att vi alla 

upplever likartade utmaningar. 
 

WIZO firar 100 år 

 

 
Vi förbereder i höst det historiska året 

2020, då WIZO i hela världen 

uppmärksammar och firar 100 år av judiskt 

internationellt volontärt kvinnoarbete. Vi 

uppmärksammar också att vi fortfarande 

utvecklar viktiga insatser för Israel, för det 

judiska civilsamhället och för alla som är 

beroende av vårt engagemang och arbete!  

   WIZO är troligen den idag äldsta, största 

internationella och fortfarande aktiva 

kvinnoorganisation som finns på alla 

kontinenter.   Vi kommer tillbaka med mer 

om olika speciella aktiviteter med 

anledning av jubiléet. 
 

Medlemsavgiften på 200 SEK 
Vi i WIZO är beroende av våra 
medlemmar och stödmedlemmar. Är du 
redan medlem, värva en ny! Vårt arbete 
bygger på att vi är en frivillig och 
medlemsburen organisation, där varje 
medlem gör stor skillnad för oss och Israel!  

http://www.ecwf.nu/


 

 

 
 

 
 

 

Stöd vår kampanj…    # NoHungryKids… 

        
 

WIZO:s barn och kvinnor är Israels framtid 
Ge en generös gåva till Rosh Hashana! 
Våra barn behöver oss! Svik inte barnen! 

De är beroende av ditt stöd för 
en ljusare morgondag! 

 

 

 

Ett innerligt och varmt tack för ditt stöd, 
Susanne Sznajderman-Rytz 

Ordf. WIZO Sverige 

 
     WIZO Sverige    bg. 855-9288 Swish 123 258 74 42 
     WIZO Stockholm  bg. 277-2192 Swish 123 419 67 96 
     WIZO Göteborg  bg. 847-2243 Swish 123 419 67 96 
     WIZO Malmö   bg. 5137-4387 Swish 123 589 50 16   
     WIZO Borås   bg. 489–4101 

Ange ditt namn och om det är medlemsavgift,  
gåva eller avser en uppvaktning.  

www.wizo.se 
 

http://www.wizo.se/

