
                                                                                

 

 

Senaste WIZO-nytt… 

April 2020 
Vårljuset är här och vi tänker på varandra, 
medlemmar och vänner! Vi hoppas ni alla är krya, 
trots att det är oroliga och svåra tider både här 
hemma och i Israel. Världen är drabbad och vi blir 
alla berörda. Från WIZO önskar vi alla en fin 
Peasch. 
 

WIZO arbetar extra hårt i år för att 

glädja stora och små… 

 
Pesach sameach önskar alla våra barn,  

som nu fått mat till sig och sina familjer 
Under några veckor har hela det israeliska 

samhället varit starkt begränsat i vad man kan 

göra och hur medborgarna får röra sig. Tidigt 

fick invånarna lämna sina jobb, för att i den 

mån det varit möjligt arbeta hemifrån. 

Israeliska skolor är stängda, verksamheter 

som inte är livsviktiga, som sjukvården och 

militären, går på halvfart eller inte alls. Då blir 

vår kampanj ”No Hungry Kids” avgörande. 
 

WIZO:s omvalda Världspresident  

Esther Mor 

  
Vår president Esther Mor blev omvald och 

fortsätter att leda arbetet med WIZO:s 

federationer. För många är Esther inte så 

bekant, så här lite om hennes bakgrund. Hon 

föddes i Peshawar i Pakistan och har bott i  

 

 

Indien, Europa, Fjärran Östern och USA. 

Sedan 1980 bor hon i Israel.  Esther talar 8 

språk. Esther undervisade i bibelstudier i 5 år i 

Habonim Youth Movement i Bombay. I maj 

2003 grundade Esther Friends of WIZO i Israel 

och ledde det arbetet fram till 2013. Som 

ordförande för fundraising initierade hon årliga 

insamlingskampanjer och blev vald till 

president för World WIZO år 2016. Esther är 

också medlem av WZO:s Executive, Jewish 

Agency Board of Governors, Sedan 1983 är 

Esther medlem i I.W.C.-International Women's 

Club och sitter i styrelsen som volontär. 
 

WIZO firar 100 år  

av kvinnors volontära arbete 

 
I Tel Aviv, samlades i slutet av januari, nära 

1000 representanter från världens alla WIZO-

federationer till ett festligt 100-årsjubileum och 

nyval. Vi hade förmånen att få visa vårt arbete 

för Sveriges ambassadör Magnus Hellgren, 

och praktikanten Anton Jönsson. som båda 

intresserat lärde mer om förskoleverksamheten 

som vi från Sverige bedriver i Rishon Lezion.  

 
Tillsammans kunde vi möta de glada barnen 

och personalen, som gör ett fantastiskt arbete. 



                                                                                

 

En mamma kom med sitt barn och ville så 

gärna skicka en hälsning till oss alla. Hon 

tackade för att ”hennes pojke får gå på 

världens bästa dagis, den tryggaste platsen i 

hela Israel”. Mamman uttryckte verkligen en 

genuin uppskattning och tacksamhet.  
Magnus följde också med till Jerusalem för den 

officiella invigningskvällen av 100-årsjubileet 

och fick på plats se hur kvinnors ideella arbete  

burit frukt och hur WIZO är en av grundpelarna 

i det israeliska samhällsbygget.  

För oss blev det ett tillfälle att visa upp WIZO 

Sverige och ambassadörens deltagande och 

hans visade intresse förgyllde vårt firande!  
 

WIZO firar med en  

inspirerande konferens 
Konferensen blev en otrolig upplevelse och en 

uppvisning i vad WIZO åstadkommit under 

sina historiska 100 år. Arbetet har bara varit 

möjligt tack vare det engagemang och de 

donationer som gjorts av alla frivilliga krafter. 

Det är tack vare varje givare och varje gåva 

som vi stolt kan dela denna framgångssaga. 

 
Från Sverige deltog en delegation som bestod 

av Susanne Sznajderman-Rytz, Renee Ladow 

Fibert, Annika Millner, Lulu Gellberg och Bella 

Danowsky. Konferensveckan var lärorik och 

erbjöd studiebesök vid WIZO:s viktiga 

samhällsinsatser. Vi fick höra mer om hur man 

arbetar med allt från viktiga kvinnohus för 

utsatta kvinnor och barn, ungdomsbyar för 

vuxna med särskilda behov till nyskapande 

verksamheter, som tvåspråkigt dagis för 

medarbetarna på Sodastream i Ber Sheva.  

Deras medarbetare kommer från hela det 

israeliska samhället och här arbetar judar, 

kristna, muslimer och beduiner sida vid sida. 

Det är en mönsterfabrik och man vill att WIZO 

ger alla deras barn en barnomsorg som 

speglar den samverkan mellan Israels alla 

invånare som är företagets motto. Ett gott 

betyg till WIZO. 

Informativa och inspirerande föreläsningar, 

presentationer av framgångsrika personer vars 

liv formades i någon av WIZO:s verksamheter 

och gjorde veckan till en fantastisk och 

inspirerande upplevelse.  
 

Ny ordförande för exekutiven,  

den arbetande styrelsen 
Anita Friedman är nyvald ordförande och 

sedan länge en mycket uppskattad medlem i 

Exekutiven, som ansvarig för Fundraising. I  

januari valdes Anita att leda det dagliga arbetet 

på huvudkontoret i Tel Aviv. Härifrån leds alla 

verksamheter inom de olika avdelningarna.   

 
Anita skickar här en hälsning från sitt hem: ”Vi 

är nu i klorna på den största och mest 

alarmerande hälsokrisen i vår livstid.  Den 

världsomspännande coronaviruspandemin 

känner inga gränser, och ingen är immun. 

Detta gäller för var och en av oss, kvinna och 

man, rika och fattiga, från alla länder på varje 

kontinent. Vi deltar alla i detta tillsammans.  

För många har Corona-krisen orsakat panik 

och förlamning. Det är förståeligt, men det är 

inte, och kan inte, vara WIZO:s sätt att lösa 

situationen. WIZO i Israel, kommer att gå hand 

i hand med våra stolta federationer runt om i 

världen, i solidaritet och enighet som vi alltid 

har gjort.  

Tillsammans måste vi övervinna detta tillstånd 

av rädsla, bristande kontroll och vanmakt. För 

att kontrollera och minimera spridningen av 

sjukdomen har Israels regering beslutat om 

allvarliga och omfattande åtgärder, varav 

många påverkar WIZO:s dagliga arbete och de 

människor vi tjänar, våra volontärer och vår 

professionella personal.”  

 

 



                                                                                

 

 

 
https://youtu.be/nzp8br23vFA 

 

WIZO:s hårda arbete lyser 

upp i svåra tider  
För WIZO:s barn och volontärer, för vår hårt 

arbetande verksamhet i Israel och världen runt 

är det en ytterst ansträngande tid… men vi gör 

skillnad varje dag. Vi använder vår erfarenhet, 

kunskap, passion, entusiasm och hängivenhet 

för att stödja de mest behövande i vårt 

samhälle. 
 

Här kommer några fakta  

ur vår nya vardag 

 
Alla daghem i Israel, inklusive WIZO:s är 

stängda. Det betyder att våra 182 daghem är 

stängda från och med den 15 mars. 

Undantagna är de som betjänar sjukhus och 

livsviktiga verksamheter. Detta innebär att 

cirka 14 000 spädbarn och småbarn är 

hemma, inklusive svårt utsatta barn som 

finns på 19 av våra speciellt anpassade 

daghem. Dessutom är cirka 4 000 anställda 

utan arbete och försörjning. Dessutom är 

WIZO:s barncenter i Beersheva och Sderot, 

inklusive centra för barn med allvarliga 

utvecklingsproblem och med hög risk, också 

stängda. Detta är ytterst tragiskt. 

  

 

 

Neve WIZO - Foster Family Center 

Centret är öppet och i drift med 36 barn och 

8 vuxna (fyra par fosterföräldrar) – men 

barnen är hemma hela dagen, eftersom 

skolorna är stängda.  

Föräldrajouren:  

De arbetar utökad tid eftersom nödsituation 

kräver det, från tidig morgon till sen kväll. 

Dessutom har under krisen en särskild 

hotline för daghemsanställda öppnats. 

Institutioner och verksamheter: 

De allra flesta institutioner och verksamheter är 

stängda, vår finansiering har nästan helt 

frysts. Vi har varit tvungna att berätta för 

nästan 6 200 hängivna WIZO anställda att de 

måste ta obetald ledighet för en odefinierad 

tidsperiod. Det kommer att gälla för den 

närmaste månaden åtminstone, inklusive 

Pesach. De får en blygsam ersättning från 

statens arbetslöshetsförsäkring, en verklighet 

de delar med hundratusentals israeler i samma 

situation. 

   Tiotusentals israeler är drabbade av 

WIZO:s nedstängning  

Vi bekymrar oss ofantligt över våra hängivna 

medarbetare och deras familjer. Vi lider med 

de tusentals barn, kvinnor och familjer, för vilka 

WIZO är en livlina och till och med ett hem, en 

källa till utbildning, välfärd och kärleksfull 

omsorg och omfamning, som plötsligt har slitits 

bort från dem på grund av den fruktansvärda 

verkligheten i denna kris. 
 

Akut krishantering 
World WIZO:s Exekutiv och ledningsgrupp, har 

arbetat dygnet runt under de senaste veckorna 

och försökt mota katastrofen. Krisen är både 

en mänsklig och ekonomisk katastrof.  

  Trots att WIZO:s akutteam fortsätter sina 

heroiska ansträngningar för att hålla WIZO på 

fötter, arbetar de under svåra förhållanden. 

WIZO:s uppgift är att skydda de många 

människor som fortfarande behöver oss och att 

börja tänka på "dagen efter". 

   De flesta av WIZO:s verksamheter har lagts 

ned, men vi fortsätter att driva ett betydande 

antal akuta sociala tjänster, begränsad 

barnomsorg, kvinnohus, ringlinjer och 

krismottagning. De kommer att fortsätta att 

fungera oavsett vad som händer. Detta är bara 



                                                                                

 

möjligt tack vare alla hängivna volontärer i 

WIZO Israel.  
 

Tusentals matpaket till Pesach 

 
De svagaste i samhället drabbas först och har 

få att vända sig till. I år distribuerar WIZO fler 

matpaket än något tidigare år. Många 

ensamstående mammor, som är beroende av 

en fast inkomst för mat och hyra, har blivit 

arbetslösa och är nu ofta helt beroende av 

matbidrag från WIZO. 

 

Israel begränsar rörligheten i landet 
För WIZO är restriktioner från regeringen 

försvårande. Israel är som ett belägrat land 

och det är svårt att distribuera nödvändig hjälp 

och komma i kontakt med dem vi stöttar. 

Tidigare nådde vi dem via förskolorna, 

internatskolorna, klubbarna för ensamstående 

och utsatta. Nu måste hjälpen nå dem där de 

vistas tillfälligt eller hos hjälpande anhöriga.  
 

Välkommen Mia Kuritzén Löwengart  

- vår nya medarbetare  

 
Vi har nu en ny medarbetare på kontoret och vi 

ser fram mot att ni får lära känna Mia. 

Här några ord från Mia: som ny på kontoret, 

ser jag fram mot att få lära känna er, våra  

medlemmar och vänner. Samtidigt lär jag mig 

mer och mer om WIZO under arbetets gång… 

Privat är familjen en stor källa till glädje för mig 

och den ger mig energi och stabilitet i tillvaron.  

Barnen är stora; min son, Max 19 år, bor 

sedan snart tre år tillbaka i USA och vår dotter,  

Nadia 14 år, bor ännu kvar hemma.  

Jag är disputerad historiker, och att arbeta för 

WIZO passar mig bra, eftersom jag får arbeta  

för en god sak, samtidigt som jag kan fortsätta 

att jobba med forskningsrelaterade uppgifter 

på deltid. Det är mycket att sätta sig in i så här 

i början, men det känns tryggt att jag har stöd 

av ett team av erfarna WIZO-kvinnor. 
 

Önska dig ett speciellt projekt  

till högtidsdagen! 

 
Kontakta WIZO och vi hjälper till med kort och 

uppvaktningar. Vi har alltid något att föreslå för 

varje tillfälle. Passa på att önska dig ett 

speciellt projekt till din högtidsdag! 

Uppvakta med WIZO:s fina kort som alltid ger 

mottagaren ett mervärde och blir ett tillskott till 

vårt nödvändiga arbete.  
 

Är du redan medlem, värva en ny! 
Vi vill gärna bli fler och stötta Israels framtid. 

Om du inte hunnit betala avgiften 200 kr för  

2020, är det hög tid att göra det! 

Märk insättningen med ditt namn och din 

mailadress. Skriv att inbetalningen avser 

medlemsavgift. Läs mer på nästa sida… 

 

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 vårt  arbete i 

Sverige och för Israels framtid! 

 

Läs mer om WIZO på nätet… 

www.wizo.se 

www.wizo.org 

http://www.wizo.se/
http://www.wizo.org/


                                                                                

 

  

 

Stöd vår kampanj…    # No hungry kids 

 
 

 

Våra barn behöver oss! Svik inte barnen! 
 

Vi tackar för de generösa gåvor WIZO får. 

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

Våra barn är Israels framtid! 
 

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

Ett innerligt och varmt tack för ditt stöd, 

Susanne Sznajderman-Rytz 

Ordf. WIZO Sverige 
 

WIZO:s barn och kvinnor är Israels framtid 
 

Ge en riktigt generös gåva till Chanukkah! 
 

WIZO Sverige  bg 855-9288  Swish 123 258 74 42  

WIZO Stockholm  bg 277-2192  Swish 123 579 01 67 

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  Swish 123 252 08 64 

Ange ditt namn och om det är medlemsavgift,  

gåva eller avser en uppvaktning. 

www.wizo.se 

http://www.wizo.se/

