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JNF Experience in Israël

‘… en wanneer jullie in het
Land komen, en daar allerlei
soorten bomen planten …”
(Leviticus, 19:23)
Migdal Haemek

Balfour Woud

Omdat we ons in het Shmita jaar bevinden, ook wel het shabbat jaar genoemd, waarbij
het land volgens de Joodse wetten met rust moet worden gelaten, planten jullie niet een
stekje in de grond, maar in een pot. En als het Shmita jaar voorbij is in oktober zullen de
boswachters van KKL deze stekjes alsnog in de grond planten.
Ik ben heel benieuwd hoe de reis is ervaren. Je hebt nu waarschijnlijk eerst wat tijd nodig
om alle indrukken te verwerken. Daarna hoor ik graag wat je vond van de reis, van onze
projecten en van Israël. Daarnaast ben ik benieuwd wat je het belangrijkst vindt, voor het
land en ook voor jezelf. In het kort: wat is je droom voor Israël? Is dat veranderd na de reis?
Kan het JNF daarbij helpen?

Tel Aviv

Lod

Beste reizigers,
Wat hebben we veel gedaan en gezien de afgelopen dagen. De laatste dag is alweer
aangebroken. Het is fijn om voordat we afscheid nemen van Israël iets achter te
laten. Zo weet je zeker dat het afscheid slechts tijdelijk is. Daarom gaan we vandaag
eerst een boom planten.

Jeruzalem

Netiv HaASara

•Lod
•Terugreis

Ik hoop dat de reis langs projecten en de ontmoetingen met de mensen je beter inzicht
hebben gegeven in het land, de uitdagingen en successen. Nu kan je uit eigen ervaring
vertellen over het land. Het zou in ieder geval geweldig zijn als je na deze reis ambassadeur
van het JNF wordt. Dat is het allermooiste resultaat dat wij ons kunnen wensen.
Ik wens je een mooie laatste dag, een goede vlucht en hopelijk tot snel!

Dode Zee

Hartelijke groet,

Ramat Hanegev
Nitzana

Hatseva

Vivian Rinat, directeur
vivian@jnf.nl

Sapir Park

Boom planten
In Exodus 23:10-11 – staat het voorschrift
om het land eens in de zeven jaar braak te
laten liggen en te laten rusten. Dit gebod
heet shmita. Het is belangrijk voor het
land Israël, en het sluit aan bij het huidige
milieubewustzijn en het verantwoord
omgaan met de aarde vanwege de
klimaatcrisis. Vanaf Rosh Hasjana 5782, in
september 2021, begon Israël met het
in acht nemen van een shmita jaar; een

jaar van loslaten (van het Hebreeuwse
werkwoord lishmot) en stoppen met
werken op het land.
Kwekerij Eshtaol levert bomen en
struiken voor de centrale regio. Jaarlijks
worden zo’n 350.000 jonge boompjes
gekweekt voor bosvernieuwing,
vervanging van verbrande bomen en voor
openbare ruimtes.

De kwekerij levert ook bomen voor
speciale gelegenheden, zoals een
bezoek van onder andere staatshoofden
en ambassadeurs. In mei 2010 bezocht
paus Benedictus XVI Israël.
Gekozen werd voor een olijfboompje.
De paus plantte het boompje in de
tuin van de residentie van de president
in Jeruzalem en zei: “Dit is de boom
van vrede.”

Gebed bij het planten van bomen in Israël
Onze Vader, Die boven alles is,
Bouwer van Tsion en Jeruzalem
En Oprichter van het koninkrijk Israël,
Zie toe vanuit Uw heilige woonplaats, die boven alles is
En zegen uw volk Israël
En de aarde die U ons hebt gegeven,
Zoals U beloofd heeft aan onze voorouders.
Schep behagen in Uw land
En laat het overvloeien van Uw goedheid en genade.
Geef het dauw tot zegen
En laat vruchtbare regens op hun tijd vallen
Om de bergen en de dalen van Israël te verzadigen
En deze stekjes die wij vandaag voor U planten.
Laat hen diep wortel schieten en maak welig hun bloei,
Opdat zij in vreugde zullen bloeien
Tussen de overige bomen van Israël,
Tot zegen en tot schoonheid.
Maak sterk de handen van al onze broeders
Die zich inspannen bij het bewerken van de
heilige grond
En het vruchtbaar maken van haar woestenij.
Zegen, Oh G’d, hun strijd.
Moge het werk van hun handen Uw genade vinden.

Bennita Blocq won de hoofdprijs van de
loterij van afgelopen jaar.
‘Ik koop elke jaar loten van JNF. Maar deze
keer was ik wat uitbundiger geïnteresseerd
en kocht ik een veelvoud van wat ik
normaal doe, omdat het ging over de
aanleg van een stadspark in Lod
Het ontwikkelen van een arm deel van

Israël en een park waar kinderen kunnen
spelen, sprak mij bijzonder aan.
Corona was volop aan het huishouden
en mijn werk lag stil. Maar wij hebben het
goed en met het veel groen om ons heen,
zoals het Amsterdamse bos.
Ik hoop dat dit park ruimte gaat geven aan
de mensen en vooral de jeugd van Lod.’

Leuk voor thuis: www.jnf.nl/reis

Lod
Een prachtig park werd aangelegd, waarin
alle inwoners van Lod, zowel jong als oud,
van genieten. Lod ligt op 15 kilometer van
Tel Aviv en is zo’n stad die je waarschijnlijk
voorbij zou rijden op weg naar Jeruzalem.
De stad is arm, ligt vlakbij het Ben-Gurion
vliegveld en er is weinig groen. De
coronacrisis heeft de economische
situatie van veel inwoners verergerd. Een
belangrijke inkomstenbron, het werk op het
vliegveld, is weggevallen.
Gelukkig is het toekomstperspectief voor
de stad rooskleuriger. De bouw van het
Archeologisch Mozaïek Museum is in
volle gang. Naast dat gebouw heeft het
JNF een park aangelegd Beiden zullen
veel toeristen gaan trekken, de economie
vooruithelpen en de stad een allure geven
die het nu nog mist.

Het Archeologisch Mozaïek
Museum
In 1996 is in Lod een van de mooiste en
grootste mozaïekvloeren ooit gevonden.
Het mozaïek dateert uit de derde eeuw
voor de gewone jaartelling en diende
als vloer van een Romeinse villa uit de
Byzantijnse periode. Het is 18 meter lang
bij 10 meter breed en bestaat uit kleurrijke
mozaïeksegmenten met zoogdieren,
vogels, vissen, flora en zeilschepen die tot
in de kleinste details zijn afgebeeld. Het is
bijzonder dat het mozaïek na 2300 jaar in
zo’n goede staat gevonden is. Het mozaïek
is opgegraven en al tentoongesteld in
vooraanstaande musea over de hele
wereld. Nu wordt er in Lod gebouwd aan
een permanent onderkomen.

