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Vidor Centrum 
In het Vidor Center hoor, leer en lees je 
alles over leven in de woestijn. Wat voor 
mensen wonen in dit niemandsland? Waar 
leven ze van? Hoe is hun leven? Wat groeit 
er in de kassen? Hoe komen ze aan water? 
In het Vidor Center worden al deze vragen 
– en meer – beantwoord. En wellicht wel 
de belangrijkste vraag: wat beweegt de 
mensen om hier een leven op te bouwen? 

Ondanks het klimaat – in de zomer kan 
het hier wel vijftig graden worden – is de 
Arava het kroonjuweel van de Israëlische 
landbouw. Als je kijkt naar de schaarse 
regenval en het kleine aantal mensen 
dat er woont, is dat een modern wonder. 
Negenhonderd families in zeven dorpen 
laten de woestijn bloeien, niet alleen 
metaforisch, maar op de meest letterlijke 
en praktische manier mogelijk.

Het centrum laat u dit wonder en de 
woestijn in al zijn facetten ervaren, met 
onderwerpen als de geavanceerde 
landbouw van de regio, de uitdagingen op 
het gebied van ontginning van grond, de 

geschiedenis van de Arava-gemeenschap-
pen, geologie, aquacultuur en de lokale 
fascinerende kleurrijke gewassen.

Het Vidor-centrum bevindt zich in het hart 
van de Arava, naast Moshav Hatzeva, in 
het Research & Development Center  
(Yair Station). 

Sapir Park
Het Sapir Park in Sapir, een van de 7 
dorpen in de Arava woestijn, is opgericht 
door JNF USA en JNF Nederland en heeft 
een opmerkelijke achtergrond. 
Eind jaren 70 werd in Sapir, een van 
de zeven dorpen in de Arava woestijn, 
tijdens graafwerkzaamheden bij toeval 
een waterbron ontdekt. Het water uit 
die bron was brak en niet geschikt om te 
gebruiken voor beplanting, maar wel voor 
de realisering van een recreatiegebied. 
Een welkome plek in dit zeer droge en 
onherbergzame gebied, waar extreem 
hoge temperaturen heersen van overdag 
gemiddeld 40º C. Het park is een prachtige 
oase met een grote, positieve impact op 
het klimaat, de leefbaarheid voor mens en 
dier, de werkgelegenheid én recreatie in 
de regio.   

Irrigatie
Middels druppelirrigatiesystemen werd 
het mogelijk bomen en gewassen aan te 
planten. Hier kwamen vogels en insecten 
op af, waardoor zich  een prachtige oase 
ontwikkelde met als middelpunt het water 
uit de eeuwenoude bron.

Dag 4  Woensdag 9 maart

Sinds jaar en dag steunt het JNF de bijzondere gemeenschap in de 
Arava: duizend gezinnen die wonen in zeven dorpen. Zij maken het 
onmogelijke mogelijk en 50% van alle groenten voor de export wordt 
hier gekweekt. Zoals paprika’s, tomaten en dadels, en ook allerlei 
fruitsoorten, en dit onder de meeste uitdagende klimatologische 
omstandigheden. Hiermee helpen ze niet alleen Israël, maar ook zijn 
ze een voorbeeld voor de wereld. 

• Vidor Centrum 

• Sapir Park



Dankzij de vele mooie giften van JNF 
donateurs en in het bijzonder dankzij de 
nalatenschap van de familie Sanders is het 
Park Sapir vandaag de dag uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste en mooiste 
recreatiegebieden in de Arava. In het midden 
van het park ligt een prachtig meer, dat een 
lager gelegen gebied opvult met water. 

AICAT, een succesvol  instituut 
voor woestijnlandbouw
Het Arava International Centre for 
Agricultural Training (AICAT) is een 
succesvol landbouw-leerinstituut 
opgericht met hulp van het JNF, een 
aantal ministeries en andere organisaties. 

Studenten uit landen als Nepal, Laos, 
Oost-Timor, Vietnam, Myanmar (Birma), 
Cambodja, Kenia, Thailand,  Kaapverdië, 
Gambia, Fiji en Vanuatu en zelfs Indonesië, 
terwijl Israël met dat laatste land geen 
officiële diplomatieke betrekkingen 
heeft, komen hier om te leren over het 
vruchtbaar maken van de woestijn. 
De studenten verblijven 10 maanden in 
de Arava, van augustus tot juni, de lengte 
van het landbouwseizoen. Eén dag per 
week gaan ze het AICAT instituut waar ze 
onderwijs krijgen over alle facetten van 
biologische, regeneratieve, inclusieve 
en duurzame landbouw. Als ook over 
watermanagement, ongediertebestrijding 
en meststof. De overige dagen van de 
week werken ze bij een boerderij in de 
Arava en doen ze praktijkervaring op. Van 
het salaris dat ze hiervoor krijgen, kunnen 
ze hun ticket en opleiding betalen en 
vaak houden ze zelfs nog iets over wat ze, 
terug in hun eigen land, kunnen gebruiken 
bij het opzetten van een eigen bedrijf in 
duurzame landbouw.  Sommigen kunnen 
terug voor een vervolgopleiding, een 
master- of promotieonderzoek. 

Acacia Project
Drie jaar geleden deden we een oproep om 
een acaciaboom te adopteren in de Arava 
woestijn. Dat was nodig, want in de afgelopen 
decennia zijn veel acaciabomen beschadigd. 
Dit als gevolg van klimaatverandering, 
omleidingen van rivierbeddingen, ontworte-
lingen van bomen voor landbouwgrond en 
wegenaanleg. De actie was zo succesvol dat 
we het zelfs voortijdig hebben stopgezet. 
Het planten van nieuwe acaciabomen wordt 
beperkt tot 200 - 250 bomen nieuwe bomen 
per jaar. Het bruikbare water is net genoeg 
voor de irrigatie van de huidige 4000 bomen 
en deze nieuwe bomen. Alle donateurs van 
180 euro ontvingen een speciaal ontworpen 
boomcertificaat en de namen van alle 
mensen voor en door wie een boom is 
gegeven, zijn vereeuwigd.  Bij het entree van 
het onderzoekscentrum van Hatzeva, een 
van de zeven dorpen in de Arava, staat een 
speciaal voor het JNF Nederland ontworpen 
namenbord. 

Tijdens de JNF experience reis 2 jaar geleden 
hebben we, samen met onze reisgenoot Paul 
van Belzen, acacia bomen geplant. 

Leuk voor thuis: www.jnf.nl/reis  

Woensdag  jom revi’ie
Eet smakelijk  beteavon
Lekker  taiem
Reis/ Wandeling  tiejoel
Ontbijt  aroechat boker
Avondeten  aroechat erev 

De woordjes van vandaag

Ruimte voor aantekeningen/

We overnachten in:
Guesthouse A place in the Heart
Moshav Ein Yahav 


