
Activiteitenverslag Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland 2019 
 
Het bestuur bestond voor het jaar 2019 uit de volgende personen 
 
Mevrouw Deborah Maarsen   voorzitter 
De heer Klaus Vink   Penningmeester 
Mevrouw Hanah Apfeldorfer  lid 
De heer Bart van de Kamp  lid 
 
Het bestuur is 1 keer in 2019 bij elkaar geweest. 
 
Het jaar 2019 stond in het teken van voorbereiding voor de komst van de kinderen van 
Zichron Menachem Israel gedurende 7 juli t/m 14 juli 2020, waarbij fundraising voorop 
stond. 
 
In mei is de voorzitter van Zichron Menachem Nederland, Deborah Maarsen naar Israel 
vertrokken, waar zij als eerste een gesprek had op de Ambassade van Nederland in Tel Aviv 
met de ambassadeur om te vragen of Nederland haar stichting financieel kon steunen. Dit, 
nadat er een gesprek met Buitenlandse zaken had plaatsgevonden eerder dit jaar in Den 
Haag. Spijtig genoeg kwam er een afwijzing. 
 
Op 16 mei kreeg Zichron Menachem Israel van de Israelische Overheid, uit handen van 
Benjamin Nethanyahu, de “Praz Jisrael” uitgereikt, vanwege al het goede werk dat door deze 
Stichting al vele jaren wordt gedaan in Israel. Uiteraard was de voorzitter van Zichron 
Menachem Nederland uitgenodigd om hierbij aanwezig en zij vond het een eer om bij deze 
speciale gelegenheid te mogen zijn. 
 
In juli zijn 2 bestuursleden naar Londen gevlogen om daar aanwezig te zijn bij de 
vakantieweek van de kinderen van Zichron Menachem in Engeland. Zij zijn daar een 
weekend verbleven en hebben genoten van elke minuut omdat de kinderen het zo naar hun 
zin hadden. 
 
In oktober zijn – met hulp van vrijwilligers - 3000 fundraising brieven verstuurd aan 
donateurs en bedrijven. 
 
Er werd een bezoek gebracht aan het hotel van de Bilderberg in Garderen, waar de kinderen 
de laatste jaren verbleven. Tot onze spijt kan het hotel de kinderen niet meer herbergen 
vanwege een upgrade van het hotel, waardoor de kosten te hoog zijn gedurende een wee 
vakantie voor Zichron Menachem Nederland. Er stond ons een immense taak te wachten om 
een nieuw onderkomen te vinden voor 120 zieke kinderen met begeleiding, dus zo een 225 
man.  
 
Tevens werd er een bezoek gebracht aan de Christenen voor Israel te Nunspeet. Het was een 
vruchtvol gesprek en zij hebben toegezegd om onze stichting voor het jaar 2020 te 
adopteren.  
 



Ook heeft de voorzitter diverse spreekbeurten in het land gehouden over haar 
oorlogsverleden met de link naar Zichron Menachem Nederland voor fundraising. 
 
De twee joodse scholen zijn in Amsterdam bezocht om spreekbeurten te houden en de 
kinderen te enthousiasmeren om aan fundraising te doen voor de zieke kinderen. Deze 
fundraising zou in mei 2020 plaatsvinden echter vanwege de Corona zal dit niet 
plaatsvinden. 
 
Diverse gesprekken hebben er plaatsgevonden in 2019 zodat er op 22 maart 2020 een groot 
benefiet diner gegeven kon worden waarbij fundraising het doel zou zijn. Ten tijde van het 
maken van dit activiteitenverslag kan gemeld worden dat dit diner geen doorgang heeft 
gevonden vanwege Corona. 
 
 


