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Netiv HaASara
Netiv HaAsara is een van de dorpen aan de 
grens met Gaza. Inwoonster Tsameret Zamir 
zag iedere dag de grijze betonnen muur 
die Israël beschermd tegen het geweld uit 
de Gaza. In 2010 besloot ze iets met de 
muur te willen doen en maakte een muur 
vol optimisme. ‘Ik ben keramiste. In 2010 
besloot ik dat ik iets met de muur moest 
doen. Ik wilde er een muur van maken vol 
optimisme, waar we, ondanks alles, graag 
willen zijn. Ik schilderde er een grote witte 
vredesduif op, met een olijftak in zijn snavel. 
Eronder schreef ik in het Ivriet, Engels en 
Arabisch: ‘Pad naar Vrede. Vanuit Gaza zie 
je deze muur ook. Hij scheidt onze grenzen, 
maar ook ons, de mensen aan beiden 
kanten. Daarom schreef ik aan de kant van 
Gaza: ‘Shalom en Salaam’, wat in het Ivriet 
en Arabisch vrede betekent. Ik schreef het 
heel groot, om te laten zien dat we aan ze 
denken en geen oorlog willen. Maar ik wilde 
meer met de muur.

In mijn keramiekstudio maakte ik kleine 
stukjes keramiek in een veelheid van 
vormen, zoals hartjes, vlinders en vogels. 
Ik beschilderde ze in allerlei kleuren en 
schreef er mooie woorden op. Mijn idee 
was dat iedere bewoner van ons dorp 
naar de muur zou gaan, daar een van 
mijn stenen zou uitzoeken en die op de 
muur zou lijmen. Zodat we met zijn allen 
een muur van hoop creëren. Nooit had ik 
gedacht dat het zo groots zou worden. 

Mijn idee verspreidde zich, vanuit heel 
Israël maar ook toeristen zoals jullie, komen 
hiernaartoe. Daar zijn we dankbaar voor. Zo 
hoort iedereen het verhaal van de muur. 

Soms komen ook Palestijnen uit Gaza. 
Samen met ons lijmen ze hun eigen stenen 
van hoop.’

Dag 5  Donderdag 10 maart 

Boker Tov! Je leest en hoort erover, vandaag gaan we het met eigen 
ogen bekijken. Hoe leven de bewoners langs de grens met Gaza?

•Netiv HaASara



Het beschermen van de door het JNF 
geplante bomen in de bossen van Israël 
is een groot onderdeel van het werk van 
het JNF.  Onze brandweermannen zetten 
zich dagelijks in om bosbranden zo snel 
mogelijk te blussen. De verwachting 
is dat de frequentie van destructieve 
bosbranden zal toenemen met 20 – 50%, 
volgens deskundigen. De klimaatsverande-
ringen spelen daarbij een prominente rol. 
Sterke winden en intense droogte creëren 
een nieuwe realiteit: grote branden die 
zich razendsnel verspreiden. Daarnaast 
zorgt het al jaren voortdurend geweld 
vanuit Gaza richting Israël regelmatig 
voor uitslaande branden. Het is dan 
ook belangrijk dat de brandweer goed 
uitgerust is.  

Al in 1989 richtte JNF haar eigen 
brandweerkorps op om de Israëlische 
brandweer bij te staan bij het bestrijden 
van natuurbranden in bossen en open 
gebieden. Het JNF brandweerkorps is nu 

bezig om de verouderde brandweerwa-
gens te vervangen door een voor het JNF 
speciaal ontworpen bosbrandweerwagen. 
Precies zo’n brandweerwagen waarvoor 
we 2 jaar geleden een oproep hebben 
gedaan, en waarvoor velen van jullie, 
onze donateurs, heel ruimhartig hebben 
gegeven. Deze brandweerwagen gaan we 
vandaag, samen met u, onthullen. 

Voor Toe Bisjwat zijn we een actie gestart 
om een tweede JNF brandweerauto te 
bekostigen. Mocht je interesse hebben om 
financieel bij te dragen, vraag het aan een 
van ons. 

Leuk voor thuis: www.jnf.nl/reis  

Donderdag  jom chamishie 
Mijn schatje  mottek shelie
Mooi (m/v)  yaffe / yaffa
Hart  lev
Een goed hart  tov / tovat Iev
Geluk  mazal 

De woordjes van vandaag

We overnachten in:
Prima Royal Jerusalem
Mendele Mocher Sfarim Street 3 
Jeruzalem
Tel. 00-972-2-5607111

De JNF brandweer

Ruimte voor aantekeningen/


