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Shalom vrienden van SVP, 
 
De feesten zijn hier alweer enkele weken achter 
de rug en we zijn weer teruggekeerd naar het 
dagelijkse leven met alle verplichtingen die dat 
met zich mee brengt. We kijken met veel  
plezier terug op het tijdelijk ‘wonen’ in de  
loofhut. Veel bezoek gehad van Nederlanders  
die in het land waren tijdens de feesten. Zelfs 
kortgeleden nog een bus vol belangstellenden 
waaraan we het één en ander kwijt konden over  
ons wonen in dit prachtige land. Steeds weer beseffen we hoe bijzonder het is dat we 
hier naar toe mochten verhuizen, het land waarin God Zijn volk aan het terug-planten 
is. Alle eer dan ook aan Hem! 

Yemin Orde 
Het project in het kinderdorp Yemin Orde is afgerond en afgelopen juli kon Henny 
haar monumentale beeld installeren in de beeldentuin van dit dorp.  
Met hulp van Moshe, hoofd van de technische dienst, en nog een andere medewerker, 
is de betonnen sokkel gemaakt waar het beeld op komt te staan. Op deze twee  
pagina’s een aantal foto’s van het werkproces en de installatie op deze prachtige  
locatie. De staf van Yemin Orde is erg blij dat het beschadigde beeld is vervangen 
door deze nieuwe sculptuur. Het is een kleurig element in het inmiddels zo smaakvol 
gerestaureerde dorp. De nieuwbouw, als vervanging van de verbrande units, is erg 
mooi geworden en zowel de staf als de jonge bewoners genieten daarvan. Het is heel 
apart dat wij na zoveel jaren kunnen constateren dat de Ethiopische kinderen niet 
meer in de meerderheid zijn, maar plaats gemaakt hebben voor Joodse pubers uit  
Europese landen. Vooral de Franse taal wordt er veel gesproken. Een verschuiving 
van jeugd met weer een hele andere achtergrond is voor de staf een nieuwe uitdaging 
om ook deze jongelui klaar te stomen voor de Israëlische maatschappij en ook hen te 
zien uitgroeien tot mooie karaktervolle mensen en vooral waardevolle staatsburgers. 
Yemin Orde blijkt een kinderdorp te zijn waar de jongeren graag willen wonen en ook, 
als zij allang volwassen zijn, graag terugkomen! 

Beit Café Yad l’Ami 
Het project dat Marc onder handen heeft loopt wat vertraging op omdat het geplande 
bord bij het café niet is toegestaan door de plaatselijke overheid. Hij is samen met de 
betrokkenen nog aan het zoeken naar een andere oplossing. De officiële molens  
malen hier langzaam en t.z.t. zullen we u hierover een update geven. 

 

Het werkproces in het atelier 



 
Dank 
Zoals elke keer weer zijn we blij verrast als blijkt dat er mensen zijn die onze kleine 
stichting een warm hart toedragen en met een royale gift steunen. Ook is het heel 
fijn dat we enkele vaste donateurs hebben. Dit alles stelt ons in staat om projecten 
te kunnen blijven verwezenlijken. We willen dan ook alle gevers heel hartelijk bedan-
ken. Op de website www.stichtingvisualperspectives.nl kunt u steeds het financieel 
verslag bekijken. 
 
Nieuwe projecten 
Henny is bezig om contacten te leggen i.v.m. een eventueel nieuw project binnen 
onze eigen moshav. Als daar meer duidelijkheid over is zullen we dit melden in de 
volgende nieuwsbrief.  
Marc start pas met een nieuwe uitdaging als het werk voor het Beit Café Yad l’Ami is 
afgerond. Hij denkt erover om toch iets voor Elah te doen als bemoediging voor al 
hun inspanningen voor de Nederlandse gemeenschap in Israël.  
We hebben sinds we hier wonen meer tijd nodig voor de projecten omdat we er niet 
meer aaneengesloten aan door kunnen werken….het intensieve leven in dit land 
vraagt veel improvisatie talent……maar….. ‘we are still going strong’……en….’alle goe-
de dingen komen langzaam’ zijn bekende gezegdes………. 
Niettemin zijn wij enorm dankbaar dat we dit werk nog steeds kunnen doen en dat 
God ons ook naast inspiratie en verbeeldingskracht, de fysieke kracht daarvoor 
geeft. Aan Hem alle eer! 
 
Bestuur 
Het bestuur hoopt binnenkort weer te vergaderen via de Skype. Alle zaken draaien 
prima en we zijn de voorzitter en de penningmeester heel dankbaar dat ze veel werk 
achter de schermen uit handen nemen. Ook daarvoor hartelijk dank. 
 
We groeten jullie allen vanuit Sion en wensen ieder het goede toe. 
Marc en Henny de Klijn van Hartingsveldt  
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Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen 
Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachte-
goed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de Bijbel          
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