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FORMANDEN HAR ORDET 

  

 

 Vi er nu nået til den årstid, hvor vi tænder Channuka- og julelys. Begge slags 
lys tændes med tanke på begivenheder, der lagde grund til traditionen om 
lystænding. Som bekendt fandt begge begivenheder sted i nabolaget af 
hinanden og med nogle tusind års mellemrum. Først miraklet ved genindvielse 
af templet i Jerusalem, hvor en kandes lille indhold af olie lyste op i 8 dage 
mod forventning, og dermed blev jødernes symbol på, at mirakler kan ske. 
Dernæst en lille drengs fødsel i Betlehem, der kom til at symbolisere et mirakel 
for kristne. To forskellige baggrunde men fælles er vel, at vi alle kigger ind i de 
tændte lysflammer og bliver varm om hjertet, tænker kærligt på familie, 
venner og bekendte med ønsket om, at vi nu og fremover må leve i fred og 
harmoni med hinanden og sammen løse de udfordringer, vi møder og ser på 
vores vej.  

Dette nyhedsbrev indeholder oplysninger om, hvordan WIZO´s frivillige tager 
hånd om at gøre sårbare kvinder, børn, ja hele familier i stand til at skabe sig 
et godt liv – ikke kun til glæde for dem selv men også for samfundet som 
helhed. Det fremgår også, at vi både skal have fokus rettet mod fjerne steder 
men også mod det nære. Endelig fremgår det, at vi en gang imellem må 
arbejde hårdt for at overbevise andre, fx politikere, om at være med i dette 
arbejde.  

God Chanukka – god jul – og godt nytår. 

Dorrit Raiter 
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Den internationale kamp for bekæmpelse af vold mod kvinder. 

 

Den israelske avis, Maariv, bragte for nylig et interview med Chairperson of World 

WIZO, Anita Friedman, der her bla. sagde: ”Voldsramte kvinder i Israel lider et 

dobbelt slag. Det første fra voldelige mænd, som tror, at de kan opføre sig 

grusomt over for kvinder uden at betale prisen for det, og andet slag fra langvarig 

manglende politik på området. Hvert år behandles 6.500 kvinder på 113 centre for 

forebyggelse og behandling af vold i hjemmet, der er underlagt af Ministeriet for 

Velfærd, og hvoraf 3 ledes af WIZO. Det er kun toppen af isbjerget. Der er langt 

flere voldsramte kvinder, men der afsættes ikke nok ressourcer af til at dække 

området, og der mangler synkronisering af de involverede ministerier, der også 

omfatter: Uddannelsesministeriet, Sundhedsministeriet, Integrationsministeriet 

og endelig Finansministeriet”.  

Udover de 3 centre har WIZO i 20 år drevet og driver stadig 2 hjem for voldsramte 

kvinder og børn – under Coronapandemien åbnede WIZO et yderligere hjem. 

Samtidig henvender WIZO´s ledelse sig jævnligt til de pågældende ministerier for 

at presse dem til at udvide hjælpen først og fremmest til kvinderne, men også til 

de voldelige mænd, der kræves i behandling for at ændre adfærd. I år lykkedes det 

at få statsminister Netanyahu i tale herom. Det resulterede i, at han med sin kone 

besøgte det ene af WIZO´s hjem for ved selvsyn at se, hvad det drejer sig om. Lad 

os håbe, at besøget fører til yderligere politisk handling for at løse problemet med 

vold i hjemmet. Klik på nedenstående link og find flere facts: 

http://www.wizo.org/who-we-are/facts-and-figures.html 
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WIZO Danmarks donationer I 2020 

  

 
Takket være medlemmers kontingentbetalinger, fadderbidrag, 
indbetalinger til fødselsdagsfond, sponsor ships, gaver, legater og arv har 
det været muligt for WIZO Danmark at donere ekstraordinært mange 
penge til projekter i Israel og i Danmark.  Pengene fordeler sig således: 

 

 

  

 

1.000.000 kr. i kvotebetaling til World WIZO i 2020. 
Kvotebetalingen går hovedsageligt til driften af 
institutionen ”Lotus” i Karmiel. 

  

 230.000 kr. er doneret til WIZOs fritidscenter Pardes Katz 
for etiopiske børn og unge. Centret var truet af 
nedlukning i 2018 på grund af mangel på økonomiske 
midler. WIZO Danmark har doneret til dette projekt i 2 år 
og fortsætter i 2021. 

  

 
100.000 kr. til World WIZO. Dette beløb er øremærket 
til indkøb af værnemidler og hånddesinfektion til WIZOs 
institutioner i Israel. 

  

 
25.000 kr. til DJS sommerlejr for troessamfundets børn 
og unge. 

  

 
5.000 kr. til indkøb af bøger på Carolineskolen. 

  

 

3.000 kr. til vagtgruppen i Det Jødiske Samfund 
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”LOTUS” I KARMIEL 

 

  

 

Hverdagen i WIZO Danmarks sponsor 
institution ”Lotus” er nu vendt tilbage 
efter 2. lockdown i Israel. 

Nogle få børn har ikke kunnet vende 
tilbage, da familierne som følge af 
Corona pandemien og lockdown ikke 
har været i stand til at betale for 
institutionspladsen. 

De fleste børn er heldigvis tilbage, og 
personalet sørger som altid for, at 
børnene har gode dage i trygge 
omgivelser med masser af nye 
oplevelser og aktiviteter. Det er 
naturligvis en hverdag med skærpet 
krav om håndhygiejne og personalets 
brug af mundbind, men som bekendt 
vænner børn sig hurtigt til 
forandringer, og på billederne, som 
lederen af Lotus Michaela Dana har 
sendt, virker børnene glade og ser ud 
til at trives. 
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WIZO PARDES KATZ 

 Pardes Katz centret har været delvist 
åbent under Corona pandemien. Det 
har været afgørende, at de mere end 
100 etiopiske børn og unge har haft 
et sted, hvor de kunne deltage i 
aktiviteter, få hjælp til lektier og 
adgang til en PC eller IPad, hvilket de 
fleste af børnene ikke har hjemme. 

Børn og unge har hjulpet det frivillige 
personale med at håndhæve 
restriktioner og påbud om rengøring, 
håndhygiejne og mundbind. 

Lederen af centret Rachel Mangoli 
sætter gerne nye aktiviteter i gang.  
Således havde hun i begyndelsen af 
november inviteret en konsulent fra 
Socialministeriet til at fortælle de 
etiopiske seniorer om deres 
borgerrettigheder. Rachel har lært 
det etiopiske sprog– Amharic- og 
kunne således oversætte. 

Se eller gense videoen hvor Rachel 
Mangoli fortæller om centret i Pardes 
Katz. Link her under. 

 A life achievement award to the Director 
of the WIZO Pardes Katz Branch, Racheli 
Mangoli - YouTube  
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CHANUKKA GELT 

CHANUKKA BIDRAG TIL 

SKT. PETERSBORGS JØDER 

  

 
 

Forhåbentlig har du (igen) i år lyst til at yde et Chanukka bidrag til WIZO Danmark. 
Måske kan man med god grund sige, at foreningen ikke behøver et ekstra bidrag i 
år, idet det fremgår et andet sted i Nyhedsbrevet, at WIZO Danmark har modtaget 
og derfor sendt et langt større beløb til WIZO’s arbejde i Israel end tidligere år. 
Alligevel håber vi på et bidrag, idet bestyrelsen har besluttet, at det beløb vi skulle 
få ind som Chanukka bidrag vil gå ubeskåret via Aktionsgruppen til de for tiden 
endnu mere trængte jøder i Skt. Petersborg. Det er sikkert mange bekendt, at der 
blandt jøderne i denne by er såvel voksne som børn med sygdomme og handicaps, 
der betyder, at de i årevis har levet under svære vilkår, og som derfor er afhængige 
af udenlandsk hjælp. Pga. Corona pandemien er denne situation mange gange 
forværret. Derfor mener vi i WIZO Danmark, at vi må træde til og hjælpe 
Aktionsgruppen med at afbøde disse børns og forældres samt bedsteforældres 
levevilkår. 

Vil du være med til dette, kan du sende dit beløb til WIZO Danmarks konto eller via 
MobilePay. Nummeret på begge dele fremgår af dette Nyhedsbrev. Husk at mærke 
indbetalingen med ”Chanukka”, og husk at din donation er fradragsberettiget. 

I næste nummer af Nyhedsbrevet vil vi fortælle om, hvor stort et beløb vi modtog 
og kunne sende videre og om, hvordan det har gjort en forskel for modtagerne. 
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

  

 

FØDSELSDAGSFONDEN 

  

 

SEPTEMBER 2020 i alt 1250 kr.: Kirsten Abrahamsen, Siv Isaak, Hanne Vibeke 
Kassis, Nina Melchior og Eva Schwarz. 

OKTOBER 2020 i alt 542 kr.: Genia Heckscher, Annie Hertz, Debby Møller og 
Ruth Weisdorf. 

NOVEMBER 2020 i alt 1110 kr.: Rita Berkowitz, Harriet Guttermann, Jeanette 
Woolff Reilund, Ellis Rosenberg og Lykke Vago. 

  

 

 

 

  

  

 

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 CPR-
nummer, 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. 

  

  

JANUAR 2021: Ruth Bjørk, Nina Roth, Liv Berit Meyer Henius og Vibeke Sjalin. 

FEBRUAR 2021: Sylvia Thorbjørnsson og Lone Falkenberg. 

MARTS 2021: Merete Lexner, Lone Lexner, Susanne Nathan, Mitzie Cohen, 
Alice Fingeret, Jytte Bornstein, Birgit Apelt og Elana Portnoi.  

  

  

GAVER 

September 2020 i alt 2650 kr.: Inge Berlinger, Ruth Direktor, Magda Goldschmidt, 
Gudrun Larsen og Vered gruppen. 

Oktober 2020 i alt 1750 kr.: Charlotte Lottem Hybel, Jørgen Poder, Yechiela 
Pojanamesbaanstit og LeChaim gruppen. 
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KALENDER 

På grund af Coronapandemien vil vi annoncere eventuelle 
arrangementer pr. mail. Det kan være et arrangement på 
ZOOM - eller et fysisk arrangement, hvis situationen ændrer 
sig. 

Har vi ikke din mail adresse, kan du oplyse den til os enten 
på mail til kontakt@wizo.dk eller på telefon: 2781 0100. 

  

 

  

 

 

WIZO Danmark 

Krystalgade 12, 2. 1172 KBH. K 

Kontorets åbningstid: man. - tors. 

10.00 –14.00 

Mobil. 2781 0100 

  

 

Hjemmeside: www.wizo.dk 

Facebook: WIZO Danmark 

Kontonr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

HUSK: At mærke din indbetaling. 

  

 
Har du betalt kontingent 2020 til WIZO Danmark? 

  

 
Pensionister og studerende: 150 kr. 

Øvrige medlemmer: 250 kr. 

Kontonr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2020” 

  

 


