Verslag actuele activiteiten Stichting ISRAA 2019

Weeskinderen 2001- heden
Op dit moment steunt stichting ISRAA ongeveer 1800 Palestijnse weeskinderen met een
maandelijkse toelage. Sinds 1 maart heeft stichting ISRAA een eigen kantoor geopend in Gaza .Daar
volgen zij nauwlettend de ontwikkeling van deze kinderen op het gebied van onderwijs, gezondheid,
leefomstandigheden etc. Eens per jaar wordt er een rapport opgemaakt en naar stichting ISRAA
verstuurd. Wij zorgen er dan voor dat u als donateur dit rapport ontvangt.
Uiteraard is de mogelijkheid er voor de donateur om met (het gezin van) het kind te corresponderen.

Stichting ISRAA opent een tandartsenpraktijk in Gaza- oktober 2018
Stichting ISRAA opent de eerste tandartsen- en mondhygiënistenpraktijk in Gaza. Maandelijks zullen
hier tussen 500 en 1000 behandelingen plaatsvinden. De behandeling van weeskinderen is kosteloos.
Stichting Israa bedankt alle donateurs voor het mogelijk maken van deze geweldige praktijk!

Stichting ISRAA opent een tandartsenpraktijk in Galilea in Lebanon en bied hulp in Palestijnse
Vluchtelingenkampen – december 2018
Stichting ISRAA bezoekt Palestijnse vluchtelingenkampen in Lebanon en deelt winterkleding,
matrassen, kachels, voedselpakketten en dekens uit.
Daarnaast opent Stichting ISRAA ook een tandartsenpraktijk in de Palestijnse vluchtelingenkamp
Galilea in Lebanon om betaalbaar tandheelkundige zorg te bieden aan de vluchtelingen.

Winterproject- januari 2019
Elk jaar rond het nieuwe jaar houdt stichting ISRAA een wervingscampagne om arme Palestijnen bij
te staan in de winter middels het schenken van kleden, dekens, kachels en voedsel.
Dit jaar heeft Stichting ISRAA in januari 2019 in samenwerking met Stichting Al-Wafaa
o.a de Palestijnse vluchtelingenkamp Ain el helweh in Sidon , het Zuiden van Lebanon en Borj al
barajneh in Beirut bezocht .
De delegatie heeft meerdere gezinnen binnen de vluchtelingenkamp bezocht om te kijken waar zij
dringend behoefte aan hebben in de winter en om naar hun zorgen en lijden te luisteren
Hierna bezocht stichting ISRAA Gaziantep in het zuiden van Turkije en heeft daar dringende hulp aan
meer dan 100 Palestijnse gezinnen geboden.
Vervolgens verplaatsen wij ons naar de steden Marash en Nizab om tientallen gezinnen daar te
helpen.
Vervolgens bezochten wij willekeurige Palestijnse vluchtelingen kampen om ook daar de
noodzakelijke hulp te bieden aan +/-150 gezinnen in Antiochië en Reyhanlı en zo’n 60 gezinnen in
Şanlıurfa.
De Wintercampagne is uitgevoerd in samenwerking met een aantal andere stichtingen vanuit o.a
Italië, Denemarken, Zweden en Rusland.

Ramadanproject 2019
In de Islamitische vastenmaand Ramadan initieert stichting ISRAA elk jaar een wervingscampagne
onder vaste en nieuwe donateurs. Het doel is om behoeftige Palestijnse gezinnen tijdens deze maand
te ondersteunen met voedselhulp en andere primaire levensbehoeftes.
Ook dit jaar heeft Stichting ISRAA weer Ramadan projecten waar de stichting momenteel actief mee
bezig is. De Ramadanproject bestaat uit het uitdelen van voedselpakketten aan duizenden
Palestijnse families in Gaza, Palestijnse gebieden en vluchtelingenkampen. Het doel van deze
campagne is het bijstaan van onze broeders en zusters in deze moeilijke tijden.

