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Bästa WIZO-medlemmar och vänner, 
 
Nu står Pesach för dörren och i den judiska
kalendern påminns vi om uttåget ur
Egypten, befrielse från slaveriet och att det
både är, och var en tid fylld av förtryck,
uppbrott och plågor. WIZO:s arbete, som
pågår sedan mer än 100 år, har som syfte
att i vår tid motverka allt det som drabbar
de utsatta.

I Europa har WIZO i Ukrainas närområde, i
länder som Ungern, Österrike, Tyskland och
Belgien, startat hjälparbete. I Israel pågår
ett idogt arbete för både de
ensamkommande ukrainska barnen och
ungdomarna och för alla de ankommande
familjerna med och utan barn.

För den som kommer som flykting till ett
nytt land, med endast några få tillhörigheter,
finns det många omedelbara behov att fylla.

 

WIZO Sverige
Läs i webbläsare

 

Senaste WIZO-Nytt ...
April 2022

WIZO försörjer alla nyanlända med kläder, husgeråd och allt det som handlar om omtanke,
omsorg, traumabearbetning och hjälp till anpassning i det nya landet.

Men mest av allt behöver alla få mat på bordet till Pesach. Årets Pesach-kampanj
handlar om att ingen, varken ung eller gammal, ska behöva sakna känslan av
Pesach, matza på bordet och måltider som mättar. 

Nyanlända ukrainska familjer får hjälp 
att starta sina nya liv

Skapad med Ungapped
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WIZO:s populära second-handbutiker
(Bigudiot), som finns över hela Israel,
erbjuder alla immigranter från Ukraina att
utan kostnad låta varje familjemedlem välja
ut kläder, skor, ytterkläder, filtar, leksaker,
husgeråd eller annat.

Lokala absorptionscenter
Därutöver, har lokala WIZO-center börjat
fungera även som absorptions- och
donationscenter. I nära samarbete med de
lokala myndigheterna, slussas de nyanlända
vidare till WIZO-centren, som ser till att att
varje familj får vad de behöver för att kunna
starta sina nya liv i Israel.

Nyligen kom de första 19 ukrainska
ungdomarna till WIZO:s ungdomsby
Hadassim. De har alla varit med om
hemska upplevelser under sin flykt och är
traumatiserade. Många har sina familjer,
eller i alla fall sina fäder och kanske bröder,
kvar i Ukraina. 
 
Fler ungdomar kommer inför, under och
efter Pesach till WIZO:s ungdomsbyar
Hadassim, Nahalal och Nachlat Yehuda.
Troligen totalt upp emot 100 personer.    

Datorer, möbler och jobb
Lokala WIZO-avdelningar i Israel gör insamlingar och upprop för att samla in livsmedel,
kläder, datorer och annat till sina center. 
 
I bland annat Rishon LeZion och Bat Yam har WIZO anlitat rysktalande volontärer. Med
hjälp av insamlingar har de lokala centren där, adopterat nyanlända familjer och kunnat
förse dem med sådant som datorer, tvättmaskiner, kylskåp och möbler.

De lokala WIZO-avdelningarna hjälper även immigranterna att hitta jobb.

Första ukrainska ungdomarna har kommit 
till ungdomsbyn Hadassim

En av de första punkterna på ungdomarnas välkomstprogram, var att handla ryggsäckar
och annat inför skolarbetet. Ett specialprogram förbereds för att hjälpa de nyanlända att
acklimatisera sig i sitt nya hemland. Under skolornas pesach-lov ordnas ett tvåveckorsläger
för alla ukrainska och ryska ungdomar i WIZO:s ungdomsbyar. Det planeras såväl
introduktion, traumabearbetning, roliga aktiviteter, som hjälp att finna sig tillrätta.

Klicka på den blå knappen nedan!

Ge en gåva till ukrainska barn och ungdomar i Israel
Skapad med Ungapped
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De senaste terrorattackerna har,
tillsammans med de dagliga
sammanstötningarna i Jerusalem, liksom
det förfärliga terrordådet i Tel Aviv, tvingat
Israel att höja säkerhetsnivån till den
högsta. Hoten medför att kostnaden för alla
WIZO:s verksamheter ökar. 

Att kunna garantera säkerheten för barnen
och ungdomarna i WIZO:s omsorg har
högsta prioritet. Behoven av ökad
säkerhetsnärvaro vid WIZO:s daghem,
skolor och ungdomsbyar blir tyvärr en tung
kostnad, som WIZO måste stå för själv. 
 

Spänt läge påverkar WIZO:s verksamhet

Klicka på bilden ovan för att se en större version.

Mat på bordet för alla under Pesach!
WIZO arbetar hårt för att ge barnen och ungdomarna i Israel allt som är viktigt för att de
ska kunna växa och utvecklas. 

När WIZO:s daghem och skolor stängs under två veckors pesach-lov, betyder det att
barnen från många fattiga  israeliska familjer inte får sin dagliga lagade måltid. Ingen mår
bra av att gå hungrig och hungern tar inte pesach-ledigt!

Även de nyanlända ukrainska familjerna behöver mathjälp under sin första tid i det nya
landet.

Med hjälp av WIZO:s matkuponger för Pesach kan dessa familjer köpa både pesach-mat till
sederkvällen och mat under hela pesach-lovet.

Hjälp ett barn eller en familj att få mat på bordet!
 
Ge din pesach-gåva till bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42.  
Ange ditt namn och Mat.
 
Tack för din gåva - den gör skillnad! 
 Skapad med Ungapped
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I de tre av WIZO:s tre ungdomsbyar som
har Naale-program, pågår förberedelserna
för fullt för att kunna ta emot flyktingar. En
grupp på 30 ungdomar, som flytt
tillsammans från Ukraina, har nyligen
anlänt till Israel. Tills de har vant sig vid sin
nya situation är det viktigt att gruppen hålls
ihop. Därför skickas de inte direkt till
ungdomsbyarna, även om de har syskon
som redan bor där.

Klicka på den gula bilden ovan för att komma till instagramsidan!

Vi besöker ukrainska ungdomar i Nahalal

På de nyanländas sängar väntar en välkomsthälsning med handdukar formade till hjärtan,
tillsammans med tandborste och tandkräm. 
 
– Den stora skillnaden mellan flyktingarna och de vanliga eleverna, säger Gallia Alef, chef
för Nahalal, är förstås att det för flyktingarna inte är ett frivilligt val att följa ett
studieprogram utomlands. Nahalal har beslutat att även ta emot flyktingfamiljer som ännu
inte har någonstans att bo, tills de får ett ordnat boende.

Ungdomsledaren Yulia har själv bott och studerat på Nahalal. Efter armétjänstgöringen
återvände hon och har nu arbetat med ungdomar där i tre år. Sex av ungdomarna hon
ansvarar för, har familj och vänner kvar i Ukraina och de är naturligtvis mycket oroade.
Yulia har dem under nära uppsikt och finns där när de behöver en kram eller tröst.

”Sacha” är elev på Nahalal och kom dit när han var 15 år. Hans föräldrar, äldre bror och
vänner är fortfarande kvar i Ukraina. Sachas pappa och bror kommer stanna kvar i Ukraina
för att försvara landet. Hans mamma är rysk, men hon vill inte lämna dem, utan stannar
kvar.

– Min familj bor i den västra delen av landet så det är ”inte så farligt”, säger Sacha. Men
ibland måste de ta skydd för bomber. Det finns inte riktiga skyddsrum där, så folk gömmer
sig under hus eller i tunnelbanan. Det är svårt att koncentrera sig, många av oss elever har
problem med det.

Det finns även ryska ungdomar i Yulias grupp. 
– De har alla skuldkänslor för kriget och de har extremt svårt att prata med sina föräldrar
på telefon. Föräldrarna säger åt dem att inte tro på propagandan mot Ryssland och det har
naturligtvis försämrat deras relation. En del av eleverna får vredesutbrott, vilket ärSkapad med Ungapped
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Glad Pesach!
Vi önskar alla Chag Pesach kasher
v’sameach! Vi behöver alla bidra och få
känna glädjen att kunna ge!

Fina Pesachdagar önskar, 

Susanne Sznajderman-Rytz 
ordförande WIZO Sverige

förståeligt, de befinner sig ju i en traumatisk situation. Men de får professionell psykologisk
hjälp, säger Yulia. 
 

Stöd WIZO:s insamlingsfond för 
ukrainska barn och ungdomar i Israel
bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42

Märk inbetalningen med ditt namn och Ukraina

 

 

 

 

Nyhetsbrev från WIZO Sverige
Nyhetsbrevet skickas till medlemmarna i våra WIZO-föreningar samt till dig som

prenumererat på det, eller visat intresse på annat sätt.

wizo@wizo.se | www.wizo.se 
Telefon: 08 661 39 91 

Postadress: Box 5053, 102 42 Stockholm

Avboka prenumerationen eller uppdatera dina kontaktuppgifter

Skapad med Ungapped
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