JNF jaaroverzicht

Wat hebben we
met elkaar bereikt
in 2020

Samen brengen wij
Israel tot bloei

1

Herstel van het Ben Shemen Woud

In mei 2019 raakte het oudste bos van Israel, het populaire Ben Shemen
Woud, ernstig beschadigd door een natuurbrand. Dankzij uw donaties kon
het JNF het woud terugbrengen tot een actief, groen en levendig bos. In anderhalf
jaar tijd werden honderden nieuwe bomen en struiken geplant. Het JNF zal
het bos de komende twee jaar op natuurlijke wijze laten herstellen, meer nieuwe
bomen planten en daarbij veel onderhoud plegen en preventiemaatregelen nemen.
Honderden nieuwe bomen
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Renovatie en uitbreiding waterreservoir Ein Yahav

Het rioleringssysteem van Ein Yahav, een van de zeven dorpen in de Arava woestijn,
was niet langer geschikt voor het groeiend aantal bewoners en de bijkomende
toename van afvalwater dat moet worden opgevangen en gezuiverd; er was een
dringende noodzaak om het bestaande reservoir te renoveren en uit te breiden
om de toename van de bevolking te faciliteren. Uw donaties hebben er mede
voor gezorgd dat het huidige waterreservoir van nieuwe onderdelen is voorzien
en het nieuwe waterreservoir in Ein Yahav nu klaar is.
500.000 kubieke meter recycled water voor landbouw - een verdubbeling - per jaar
147 dadelplantages kunnen nu geïrrigeerd worden - in totaal 150 hectare
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Nieuwe JNF speeltuinen in coronatijd

In maart 2020 vroegen wij u bij te dragen aan nieuwe
speeltuinen, die juist nu, in maar ook na de coronatijd zo
belangrijk zijn voor kinderen. Samen hebben we de aanleg
van drie speeltuinen mogelijk gemaakt: in kibboets Gesher,
kibboets Neve Ur en in Yardena, alle gelegen in de Bet She’ean
vallei, ten zuiden van het meer van Tiberias.
3 nieuwe speeltuinen

4

Aanleg Stadspark Lod

Het stadspark in Lod, dat mede dankzij de steun van de deelnemers
aan de loterij van 2020 mogelijk is gemaakt, is een enorme
opsteker voor de stad en haar inwoners. Lod is een arme stad
en heeft weinig groen. Het stadspark is inmiddels af maar nog
niet geopend. De opening zullen we vieren met een feestelijke
Zoom-bijeenkomst, samen met alle deelnemers aan de loterij.
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de aankondiging van
de opening van het park.
Een prachtig park voor alle inwoners – jong en oud - van Lod
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Activiteiten in het bos voor gehandicapte jongeren

Tijdens de coronacrisis zaten veel kinderen met een beperking in isolatie.
Terwijl juist contact met leeftijdsgenoten voor deze kinderen zo belangrijk is.
U heeft ruim gegeven voor onze actie. Daardoor hebben we 25 dagactiviteiten
kunnen realiseren voor groepen van 50 jongeren met een beperking én hun
familie. Ook hebben we een 5-daags zomerkamp georganiseerd waaraan 80
jongeren met een milde cognitieve achterstand hebben deelgenomen. Deze
activiteiten gaan ook in 2021 nog het hele jaar door.
25 dagactiviteiten voor in totaal 1250 jongeren met een beperking én hun familie
5-daags zomerkamp voor 80 jongeren met een milde cognitieve achterstand
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Aanschaf JNF bosbrandweerwagen
In 2018 en 2019 hebben enorme natuurgebieden aan de grens met Gaza grote ecologische
en economische schade geleden door brandstichting. Wij vroegen u ons te helpen bij de
aanschaf van een speciale bosbrandweerwagen met veel watercapaciteit, specifiek
gebouwd voor de bosgebieden in de Westelijke Negev. Dat heeft u gedaan! Uw mooie
donaties resulteerden in de aanschaf van de allereerste JNF Nederland bosbrandweerwagen. Bosbranden vinden ieder jaar plaats en de bosbrandweerwagens zijn
dan ook hard nodig. Met hulp van JNF donateurs uit onder andere Duitsland,
Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten, zijn in totaal vier brandweerwagens
aangeschaft. Op dit moment worden de wagens in Israel in elkaar gezet.
De inwijding van deze speciale JNF bosbrandweerwagens zullen we via Zoom
organiseren. Alle donateurs worden daar binnenkort van op de hoogte gesteld.

Eerste JNF Nederland bosbrandweerwagen
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Onderzoek naar het telen van gewassen in de Arava woestijn

Landbouw is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de inwoners
van de Arava. Vorig jaar hebben we vier onderzoeken naar het effect van de
kwaliteit van het water op de groei en kwaliteit van verschillende groenten
en fruit gesteund. De onderzoeken richtten zich op gewassen zoals dadels,
mango’s, tomaten en paprika’s.
4 onderzoeken door het Zuidelijke Arava Onderzoekscentrum

8

Nieuwe bomen geplant

Zoals ieder jaar hebben we, dankzij u, veel bomen kunnen planten
in Israel. In 2020 is 6650 dunam (665 hectare) bos aangeplant door
het JNF. Daarvan was 130 hectare nieuw aangeplant bos en 535
hectare herstel en vernieuwing van bestaande bossen. Het planten
van bomen blijft belangrijk voor Israel en we kunnen daar alle hulp
bij gebruiken.
130 hectare nieuw bos
535 hectare bos hersteld
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Deze projecten dragen bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Voedselzekerheid:

Leven op aarde:

Zorg voor voedselzekerheid en
bevorder duurzame landbouw.

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van
ecosystemen, duurzaam beheer van bossen, bestrijding
van woestijnvorming, stop het verlies van biodiversiteit.

Gezondheid en Welzijn:

Klimaatacties:

Zorg voor een gezond leven en
bevordering van het welzijn
voor iedereen.

Onderneem actie om klimaatverandering en
de gevolgen daarvan te bestrijden.

Schoon water:
Zorg voor beschikbaarheid en
duurzaam beheer van water en sanitaire
voorzieningen.
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