
Iton
JNF Experience in Israël

Balfour Woud

Migdal Haemek

Netiv HaASara

Lod

Tel Aviv

Jeruzalem

Hatseva

Sapir Park

Nitzana

Dode Zee

Ramat Hanegev

Het Balfour Woud
Het Balfour Woud, gelegen in het 
noorden van Israël in de Jezre’el Vallei ten 
westen van Nazareth, is het oudste door 
JNF Israël geplante woud. In de Britse 
mandaatperiode is al begonnen met de 
aanplant ervan. Nu staan er coniferen, 
olijfbomen, Johannesbrood en Eucalyptus 
bomen. Er bloeien tal van unieke bloemen 
en planten. Het woud wordt afgewisseld 
door graslanden die worden benut als 
weidegebied voor geiten en koeien. Er zijn 
ook historische monumenten, zoals een 
Joodse begraafplaats uit 1935 en archeolo-
gische overblijfselen van wijnpersen uit de 
bronstijd.

De opbrengst van onze loterij van 
afgelopen jaar gaat naar het herstel van 
het Balfour Woud. De afgelopen jaren 
leed het bos veel schade door ziekten, 
branden en ouderdom. Daardoor is het 
erg uitgedund, waardoor lokale bewoners 
er nauwelijks belangstelling meer voor 
hadden. Het woud was dringend toe aan 
herstel- en onderhoudswerkzaamheden. 

Er zijn 3000 nieuwe bomen geplant om de 
dode en zieke bomen te vervangen. Het 
totale onderhoudsplan duurt 3 jaar. Daarna 
wordt het meegenomen in de jaarlijkse 
onderhoudsplannen van JNF Israël voor 
alle bossen. 

Het Balfour Woud is een Community 
Forest, het ligt in de buurt van de steden 
Migdal HaEmek (25.000 Joodse inwoners) 
en Yafia (18.000 Moslim en Christelijke 
inwoners). Het bos is bij uitstek een 
bijzondere verbindingsfactor tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen. 

Dankzij een nieuw JNF initiatief voor de 
ontwikkeling van gemeenschapsbossen 
worden de lokale overheid, buurtbewoners 
en vrijwilligers ingezet, om samen een 
natuurgebied te creëren dat geheel voldoet 
aan de behoeften van de gemeenschap 
en tegelijkertijd de natuur behoudt en 
onderhoudt. De bewoners, jong en oud, 
Joods of Arabisch, zijn betrokken bij de 
planning en onderhoud van hun eigen 
educatieve en recreatieve omgeving. 

Dag 2  Maandag 7 maart  

Vandaag reizen we naar het noorden van Israël om twee belangrijke 
JNF projecten te bezoeken. Veel plezier!

• Het Balfour Woud



Israël staat bekend als startup nation met een 
voortrekkersrol op het gebied van innovatie 
en het ontwikkelen van geavanceerde 
technologieën.  Toch profiteren niet alle 
bevolkingsgroepen en regio’s van de daaruit 
voortkomende kansen en voordelen. Die 
kloof is niet alleen sociaaleconomisch, maar 
ook en vooral geografisch: het centrum van 
Israël is rijker dan de periferie in het noorden 
en het zuiden. 

De sociaaleconomische kloof in Israël is in 
de laatste jaren toegenomen en het land 
neemt onder de ontwikkelde landen een hoge 
plek in op de inkomensongelijkheid score.

Een aantal jaar geleden besloot JNF 
Israël om in haar perifere gebieden 
tien  onderwijscentra voor kansarme 
jongeren op te richten. In deze moderne 
studiecentra, genoemd Heritage Houses, 
kunnen kinderen tussen 14-18 jaar gratis 
cursussen en bijles volgen en worden zij 
aangemoedigd het beste uit zichzelf te 

halen. Voor de kinderen is dit de kans om 
uit de armoedecirkel te komen waarin zij 
zitten.

Heritage House
Met de Heritage Houses sluit JNF Israël 
aan bij de wereldwijde ontwikkeling van 
vergelijkbare initiatieven om kansarme 
kinderen een toekomst te geven. Israël 
staat bekend als startup nation met 
een voortrekkersrol op het gebied 
van innovatie en het ontwikkelen van 
geavanceerde technologieën. 

 Ons eerste Heritage House komt in  
de stad Migdal Haemek, een stad in 
ontwikkeling waar de middenstand bloeit, 
mede dankzij de hightech. Het gebouw 
wordt een ‘groen project’ waarbij de 
architect de impact op het milieu zoveel 
mogelijk minimaliseert. 

Leuk voor thuis: www.jnf.nl/reis  

Maandag  jom shenie
Kunst  omanoet
Markt  shoek
Zon  shemesh
Warm  cham
Arabisch voor 5 (een hand) chamsa
 

De woordjes van vandaag

Met de Heritage Houses sluit JNF Israël aan bij de wereldwijde ontwikkeling van vergelijkbare  
initiatieven om kansarme kinderen een toekomst te geven.

Ruimte voor aantekeningen/

We overnachten in:
Prima City Hotel Tel Aviv
Mapu Street 9
Tel Aviv
Tel. 00-972-3-5246253


