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FORMANDEN HAR ORDET
Foråret 2020 blev et ganske anderledes år end vanlige forår ikke bare i Danmark men i
hele verden. Corona virussen kom forbi og lagde gader og stræder samt himmelrum
øde. Vi alle gemte os hjemme for ikke at komme i kontakt med Corona. Desværre var
ikke alle så heldige men blev ramt, blev syg og nogle så alvorligt, at de bukkede under
og ikke er blandt os mere. Mine tanker går til de efterladte og håber, at de kan føle sig
trøstet af gode minder med deres afdøde slægtning. Desuden går mine tanker til dem,
der efter at have været alvorligt syge er ved at kunne lægge denne oplevelse bag sig og
igen langsomt men sikkert tage del i en normal tilværelse. Jeg tænker også på alle
dem, der er økonomisk ramt ved at have mistet job eller virksomhed. Jeg håber, at alle
der læser disse ord i dag har det fysisk og psykisk så godt, at de kan tro på, at de har en
god fremtid foran sig. Jeg har selv været utroligt heldig ikke at være ramt, ja egentlig
har jeg udnyttet stilheden til at holde pause og nyde ikke at have så meget at skulle
gøre.
Med andre ord har WIZO Danmark haft en meget stille periode, men den sidste
måneds tid har jeg sammen med bestyrelsen og vores sekretær samlet op på
nuværende opgaver, som fx at få planlagt GF, herunder at få færdiggjort årsregnskab
for 2019 og gennemført selve GF som en skriftlig udgave den 29. juni 2020 pga.
forsamlingsreglerne. Derudover er vi i gang med at planlægge årets WIZO Walk i
september måned, ligesom vi ser på, hvordan vi kan fejre World WIZO´s 100 års
jubilæum. Hold øje med oplysningerne på hjemmesiden: www.wizo.dk
I dette nummer af Nyhedsbrevet fortæller vi om World WIZO´s EGM (Enlarged General
Meeting), der blev afholdt i Israel i januar 2020, og fire bestyrelsesmedlemmer i WIZO
Danmark deltog.
God læselyst og god sommer!
Dorrit Raiter

SodaStream
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EGM 2020 - Tur til Vuggestuen Lotus i Karmiel

Fredag d. 24. januar 2020 drog vi fra
morgenstunden afsted mod vuggestuen Lotus i
Karmiel. Vi var 5 personer: Dorrit Raiter, Pearl
Altermann, Karen Melchior, Katrine
Abrahamovitz og Monica Salimanov.
Vi ankom ved ti-tiden, og blev budt
velkommen af lederen Michaela Dana.
Dernæst blev vi vist rundt på stuerne i små
hold, så vi ikke forstyrrede børnene for meget.
Der er i alt 76 børn fra 3 mdr. til 3 år på tre
stuer. Vuggestuen er åbent kl. 7-17. I den
mellemste gruppe oplevede vi børnene holde
Shabbat. Shabbat-mor og Shabbat-far tændte
lys, og bød Challah rundt til de andre børn.
Dernæst fortalte pædagogen en historie, imens
hun satte billeder op på en tavle. Børnene
fulgte meget interesseret med, siddende i en
rundkreds.
Udsmykningen på stuerne er altid meget
farverig og skifter med årstiden.
På en anden stue var der gang i aktiviteter, der
stimulerer børnene. Der blev tumlet og leget i
tumlesalen.
Vuggestuen har fået bevilliget en adfærds
terapeut, som kommer 1 dag hver 14. dag. Hun
observerer børnene på stuerne, og kan hurtigt
reagere, hvis et barn f.eks har tale-problemer
eller adfærds-problemer. Der bliver skrevet en
rapport af pædagogerne på stuen, og
forældrene bliver inddraget i at hjælpe barnet.
Denne adfærds terapeut er sponsoreret 100 %
af WIZO Danmark. (Projektet Maatefet Raka)
Besøget sluttede med dejlig frokost, hvor vi
havde lejlighed til at tale med adfærds
terapeuten og lederen Michaela Dana.
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Besøg på SODASTREAM - EGM 2020
På konferencens udflugtsdag kørte vi mod syd for
i byen Beer-Sheva at besøge to af WIZO´s
institutioner for unge piger. På vejen besøgte vi
SodaStream fabrikken i Idan HaNegev Industripark
ca. 20 km nord for Beer-Sheva. Denne fabrik er et
fantastisk eksempel på brobygning mellem
mennesker med forskellige religiøse og politiske
ståsteder. Blandt de 1400 medarbejdere er der
palæstinensere, beduiner samt israelske arabere
og jøder, herunder etiopiere, øst- og
vesteuropæere mm. Oprindeligt lå fabrikken på
Vestbredden, men ved flytningen lykkedes det
kun at få 74 palæstinensere med. Siden er dette
antal blevet næsten fordoblet, ligesom der
arbejdes på at få endnu flere til at komme tilbage
til fabrikken. Alle religiøse helligdage markeres, og
hvert år til Pesach får alle medarbejdere en gave –
svarende til, at man herhjemme får en julegave af
firmaet, man arbejder for. I 2019 var gaven en
bærbar pc, idet det var gået op for ledelsen, at
beduinerne typisk ikke ejer en sådan, hvilket gør
det svært for deres børn at følge en almindelig
skoleundervisning. Det viser, at ledelsen også
tænker på at give deres medarbejderes børn
mulighed for at kunne tage en uddannelse og
finde sin plads i samfundet. Dette besøg efterlod
os med en bekræftelse på, at folk med forskellige
baggrunde lever fredeligt sammen i Israel.

https://www.youtube.com/watch?v=nCbgiS461Mg&feature=emb_title
Soda Stream. An Island of Peace. Video. På billedet ses direktøren, Daniel Birnbaum
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EGM - Enlarged General Meeting 2020
EGM 2020 – WIZO´s 100 års jubilæum
– i Tel Aviv 19. – 24. januar 2020
WIZO - Doing What Matters
Fra WIZO Danmark deltog Karen
Melchior, Monica Salimanov, Katrine
Abrahamovitz og Dorrit Raiter.
Konferencen bød på flere foredrag,
debatter og interviews, møder og valg
af formand for World WIZO og
formand for World WIZO´s bestyrelse.
Fejringen af 100 års jubilæet blev
fejret undervejs ved middag og
koncert den første aften på ”Hebrew
University” i Jerusalem og sidste
aftens fest med middag og
underholdning. Konferencens
udflugtsdag er omtalt andet sted i
dette Nyhedsbrev. Ligesom besøg i
vuggestuen ”Lotus” i Karmiel, som er
støttet af WIZO Danmark, er det.

På konferencens første aften i Jerusalem
besøgte vi HaKotel og kørte derefter til
Hebrew University, hvor 100 års jubilæet blev
fejret med deltagelse af flere landes
ambassadører (desværre ikke den danske).
Efter en Cocktail Reception i meget flot
udstyrede gange, blev vi over et par timer
underholdt i koncertsalen af nogle af Israels
mest populære kunstnere ind imellem
jubilæumstaler, bl.a. af USA´s ambassadør i
Israel, David Friedman samt uddeling af
hædersbeviser til store donorer. 80 årige
Yehoram Gaon sang flere af sine kendte
sange, som vi skrålede med på. The Shalva
Band sang og spillede sig lige ind i vores
hjerter. Sikke en aften.
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På konferencens første dag afholdtes den årlige
MOR (Meeting Of Representatives) for alle WIZO
formænd og næstformænd. Kan sammenlignes
med en generalforsamling, hvor interne sager
behandles og besluttes. Næste dag bød den
senest tidligere formand os velkommen,
hvorefter World WIZO´s formand,
bestyrelsesformand og formand for WIZO Israel
afgav deres årsberetning. På konferencens 3. dag
afholdtes valg til såvel formandsposten for World
WIZO og for World WIZO´s bestyrelse. Til
førstnævnte var der to kandidater: Esther Mor
(siddende) og Rivka Lazovsky. Til den anden post
var der kun én kandidat: Anita Friedman. Valgt
blev Esther Mor og Anita Friedman. Her ses WIZO
Danmarks 3 stemmeberettigede afgive deres
stemmer.
På konferencens sidste dag fik vi pludselig besøg
af en meget speciel gæst, nemlig den ene af de
tre ledende grundlæggere af WIZO UK,
moderorganisationen for World WIZO, nemlig
Rebecca Sief trådte ind i salen! Selvfølgelig var
det en kvindelig skuespiller, der kom og
gennemgik WIZO´s historie. En meget
spektakulær og virkningsfuld måde at få ridset
historien op på, fra man i 1920 begyndte med
”Tipat Chalav” (En smule mælk) til nybagte
mødre, og til vi i dag er en organisation med
over 800 institutioner og projekter.
EGM 2020 VIDEOS PÅ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=NGeFFSACkhg
https://www.youtube.com/watch?v=MONRWYG4w80
https://www.youtube.com/watch?v=-3Cuucch_Fs

100 years. Historical video
Doing what matters for women.
Yachad Lev el Lev - Together heart to heart.

https://www.youtube.com/watch?v=J6uLxFQ2E3A&feature=emb_title Hallelujah
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GAVER
JANUAR 2020 I ALT 1970 KR.: Familien Bermann, Mirjam Gelfer-Jørgensen, Kate
Krivaa, Hanne Meyer og Herbert Krogmann, Marianne og Bent Lewinsky, Eva og Bent
Silber.
FEBRUAR 2020 I ALT 825 KR.: Luba Ribera, Lissy Inge Bundgård Jensen, Kate Krivaa,
Ruth Nathan og Silja Vainer.
MARTS 2020 I ALT 300 KR.: Elsebeth og Jean Dupont.
APRIL 2020 I ALT 10.860 kr. = Corona donationer: Mathilda Bach-Frommer, Linda
Berkowitz, Birte Cohn, Merethe Due Jensen, Sigge Enk, Lis Gutkin, Harriet
Guttermann, Ira Hartogsohn, Genia og Eli Heckscher, Siv Harriet Isak, Gila Jarom,
Martha og Bjørn Kern, Kate og Erling Krivaa, Mariann Kurtik og Thomas Nagler,
Gudrun Larsen, Nina Melchior, Anna Marie Møller, Chiara Surico, Lone Nachmann,
Lizzi Norden, Anny Sax, Dorrit Raiter, Jeanette Woolff Reilund, Mona Rosenbaum,
Lena Saul, Fanny Schefte, Hanna Skop og Mette Vainer Wegloop.
MAJ 2020 I ALT 2.600 kr. = Corona donationer: Charlotte Lottem Hybel, Siv Harriet
Isaak, Anne-Marie Katznelson, Birthe Kont, Olga Lindow, Danielle Nissenbaum,
Annette Norden, Adela Rechtman, Jeanette Woolf Reilund og Mette Vainer Wegloop.

Hvis du ønsker at trække dit bidrag fra i skat, skal du huske at oplyse
dit CPR-nummer til WIZO kontoret. Hvis WIZO Danmark har dit CPRnummer, bliver dine bidrag automatisk opgivet til SKAT.
WIZO er godkendt efter paragraf 8A i indsamlingsloven, hvilket betyder
at bidragsydere kan trække deres bidrag på op til 16.600 kr. i 2020 fra i
skat.
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE
Maj 2020: Silja Vainer og Kirsten Lia.
Juni 2020: Nadja Britta Meyer, Zionna Bisholt, Eva
Lehrer og Jette Strumberger.
Juli 2020: Yvonne Karlin, Inger Samrèn, Kaja
Garbarsch, Mirjam Vainer, Roza Korngut, Ruth
Direktor og Anita Sårde.
August 2020: Birte Cohn og Yoanna Choleva.

FØDSELSDAGSFONDEN
Januar 2020 i alt 1320 kr.: Annette Freifeldt, Magda Goldschmidt, Inge Gorodkin og
Susanne Thurnhuber.
Februar 2020 i alt 1845 kr.: Dina Kviat Bergmann, Ruth Bjørk, Henny Blûdnikow,
Ragna Brandt, Anni Glick, Vivi Goldstein, Marianne Halskov, Kate Krivaa, Anja
Nathan og Ruth Szakolnik.
Marts 2020 i alt 1665 kr.: Mona Berkowitz, Mitzie Cohen, Bente Gelman, Lis Gutkin,
Charlotte Mayer, Marianne Melchior, Elena Nivaro, Hanna Skop og Kaja Sårde.
April 2020 i alt 1832 kr.: Mathilda Bach-Frommer, Judy Bograd, Dorrit Dessauer, Ira
Hartogsohn, Rita Knoll, Olga Lindow, Vivian Metz, Anne Lise Nadelmann, Danielle
Nissenbaum, Birthe Plon og Ilona Rosenstadt.
Maj 2020 i alt 1550 kr.: Ann-Therese Abramson, Dina Berkowitz, Annelise Cohen,
Vivian Kviat, Kirsten Lia, Dorrit Raiter, Birthe Solovè, Silja Vainer og Lilianna
Vielfreund.
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KALENDER

WIZO Walk
Søndag den 6. september.
I år tager vi til Amager Fælled og
nyder den skønne natur.
Besked sendes ud, når planlægning og
detaljer er på plads.

WIZO Danmark

Hjemmeside: www.wizo.dk

Krystalgade 12, 2. 1172 KBH. K

Facebook: WIZO Danmark

Kontorets åbningstid: man. - tors.
10.00 –14.00

Kontonr. 4180 9027386

Mobil. 2781 0100

HUSK: At mærke din indbetaling.

MobilePay: 67755

KONTINGENT 2020
Pensionister og studerende: 150 kr.
Øvrige medlemmer: 250 kr.
Kontonr. 4180 9027386
MobilePay: 67755
Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2020”

