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Met de groeten van de staf
Sjaloom! Salaam!

 ابحرم
Of gewoon hallo.

Hier zijn we dan weer met een dikke nieuwsbrief. Ideaal om te lezen tijdens een stressvolle examenperiode of een 
drukke werkweek! Na onze eerste ontmoetingsdag, die wij fantastisch vonden, kijken wij alvast uit naar meer van 
dat! Veel leesplezier en tot binnenkort!

Jo, Karel en proost Dirk én Jolien

Jolien wie?
Jolien Caubergh, de allereerste K-medewerker van KSA en KLJ, reist 
met ons mee naar Israël/Palestina. Joehoe! We lichten graag een tipje 
van de sluier zodat jullie haar al een beetje leren kennen. 
Deze topdame is een echte flandrien als het op fietsen aankomt. Voor 
een tochtje naar Compostella draait ze haar hand niet om. Ze is een 
gediplomeerde jeugdwerkster die een droomjob in het onderwijs laat 
staan om nu bij de beste jeugdbewegingen aan de slag te gaan als 
K-medewerker. Daarvoor ging ze zelfs in de ‘Paternosterstraat’ wonen. 
Meer fan van de ‘K’ kan je toch niet zijn. Haar slogan? ‘God is liefde 
en dat moeten wij doorgeven’. De K is overduidelijk in goede handen! 
Zoek je een vriendin om mooie momenten te beleven, een helpende 
hand voor een zware taak, een luisterend oor of een schouder om op 
uit te huilen … Jolien vervoegt de staf en is er voor jou tijdens Israël/
Palestina 2019!



Terugblik op de ontmoetingsdag van 28 april 2019
Helaas konden een aantal mensen niet aanwezig zijn. Daarom hebben we alle informatie op het ‘world wide 
web’ gezet. Surf naar deze websites (www.ksa.be/israel_palestina2019 of https://www.klj.be/israel_palesti-
na2019) of piep eens op Facebook! Daar vind je alles terug. Moesten er nog vragen zijn, trek dan maar aan de 
bel van Dirk (0486/300672 of dirk@ksa.be of dirk@klj.be).

Onze tweede ontmoetingsdag

We zien uit naar onze tweede bijeenkomst op zondag 1 september 2019 van 14 uur tot 18 uur. 
Dit zal doorgaan in de Clemenspoort te Gent, Overwale 3. Dit is ter hoogte van de Carrefour 
Express in de Voskenslaan 56, op 80 meter van het station Gent-Sint-Pieters. 

Verdere info volgt! Hou deze dag alvast vrij.

Nog even herinneren
Wil niet vergeten om het derde voorschot over te schrijven! Wil € 200 
tegen 1 juli 2019 overmaken op dit rekeningnummer:

BE20 7865 8744 8956
KSA Nationaal vzw - Vooruitgangstraat 225 - 1030 BRUSSEL

Mededeling : “Naam + voorschot Israël/Palestina 2019”.



Op zich is het niet nodig om een extra verzekering af te sluiten voor onze reis, want de meeste zaken worden ver-
zekerd door het ziekenfonds. MAAR … elk ziekenfonds is verschillend en daarom is het zéér belangrijk dat ieder-
een navraag doet bij zijn/haar ziekenfonds.

Ondertussen weten we dat CM wereldwijd verzekert. Het onafhankelijk ziekenfonds doet dat evenwel niet.  
Mensen die bij laatstgenoemde zijn aangesloten zullen een extra verzekering moeten afsluiten.
Wat CM betreft, kunnen we het volgende meegeven:

- Kosten voor een doktersbezoek en medicatie onder 200 Euro worden niet 
terugbetaald. Wie dat wel wil, moet een persoonlijke verzekering afsluiten.

- Kosten voor een ziekenhuisopname in een openbaar ziekenhuis worden 
terugbetaald en niet voor een privé-ziekenhuis, tenzij er geen openbaar  
ziekenhuis in de buurt is. Neem daarom altijd eerst contact op met ‘Mutas’ 
om te vragen wat je moet doen.

- Repatriëring is verzekerd, maar enkel als het medisch noodzakelijk is.  
Voor een gebroken been bijvoorbeeld is er geen repatriëring voorzien! 

Wat hebben we vandaag geleerd?

1. Neem in de eerste dagen contact op met je ziekenfonds.
2. Als er tijdens de reis iets hapert, zeg het aan de staf en we nemen contact op met ‘Mutas’. Deze alarmcentrale 

staat ons 24 op 24 bij.

Verzekering / ziekenfonds

Om naar Israël te reizen heb je GEEN visum nodig, maar WEL een INTERNATIONAAL PASPOORT! Zonder 
raak je het land niet binnen. Dit moet je als de bliksem aanvragen in je gemeente- of stadhuis. Neem een pasfo-
to mee, wees vriendelijk tegen de bediende en laat gewillig vingerafdrukken nemen! Je kansen om als crimineel 
gevat te worden verhogen bij deze drastisch! Good luck!

Internationaal paspoort

Het leuk is om eens een gezelschapsspel te spelen. Wie wil er een gezelschapsspel mee nemen en welk spel 
neem je mee? Laat het ons weten via Facebook of via dirk@ksa.be of dirk@klj.be!

Gezelschap en spelen

Omdat jullie niet zouden wakker liggen van de kamerverdeling willen we graag even polsen met wie jullie de  
kamer willen delen. Twee of drie namen zijn welkom op de intussen gekende mailadressen dirk@ksa.be of  
dirk@klj.be. Graag een seintje tegen 1 juli aanstaande.

Bij wie wil je slapen?

Solden
De zomersolden staan voor de deur en zij die nog geen reden hadden om te gaan shoppen geven we graag een 
duwtje in de rug. Een bagagelijst vinden jullie ook in bijlage.



Hoe staat het met ...
jullie Hebreeuws en Arabisch, uiteraard! Hopelijk zijn jullie, net zoals wij, druk aan het oefenen. We herhalen voor 
jullie graag nog even de les. Het examen gaat door op 1 september!

Jo’s film- en literatuurtip

Mijn beloofde land 

Het zomert: de ideale tijd om te genieten van de zon, het strand, een gezellig terras of gewoon rustig in 
de tuin met een goed boek. Daarom geen filmtips deze keer maar wel twee literaire  
aanraders, telkens met de historiek en complexiteit van Israël als hoofdthema.

Aan de hand van menselijke verhalen, ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen en gesprek-
ken met hoofdrolspelers vertelt journalist Ari Shavit het complexe verhaal van de staat 
Israël van eind 19e eeuw tot vandaag. Hij gaat de dialoog aan met zijn landgenoten en 
hun historie. In plaats van het bekende verhaal – van de oorlogen, de bestanden en de 
bekende politieke kopstukken – vertelt Shavit het verhaal van de leiders van de volksop-
standen, van de boeren, de immigranten, de kolonisten en van de Arabieren: kortom, de 
mensen die het (morele) fundament vormen van het land Israël. Hij houdt van zijn land 
Israël maar heeft tegelijk oog voor het verhaal van de Palestijnen.

(Ari Shavit – 2013 – Het Spectrum)

Een verhaal van liefde en duisternis 
Deze roman geeft een indringend beeld van de eerste generaties Joodse families die 
in de vorige eeuw naar Israël kwamen. Het verhaal is autobiografisch. Naast het ver-
haal van Amos Oz neemt het boek je mee naar het prille Israël, naar Polen, Litouwen, 
Odessa, naar een volk dat werkelijk in twee werelden leefde. De verhalen van Oz’ tante 
Sonja roepen het Polen van de jaren ‘20 en ‘30 terug tot leven. Haarfijn beschrijft ze hoe 
haar leefwereld er toen uitzag. Ook de passage waarin de hele wijk muisstil rond één 
radiotoestel staat, te wachten op de uitspraak van de VN over de opdeling van historisch 
Palestina in een Joodse en een Palestijnse staat (terwijl de kleine Amos stiekem toekijkt) 
is prachtig uitgemeten.

(Amos Oz – 2005 – De Bezige Bij)



Van onze ‘Homo Turistucus’, Karel!

Vollen bak zingen
Mijn missie van deze reis is simpel. Gewoon een vervolg breien aan het Eurovisiesongfestival. Maar 
dan natuurlijk nog veel beter! Steek dus zeker je inner-Madonna mee en je bagage! Ik hoorde al dat er 
iemand zijn gitaar zal meenemen! Speel je zelf iets? Neem het zeker mee! Zingen is goed voor vrede 
zeggen ze hé! We gaan da testen! Begin dus maar al vollen bak met stemoefeningen. Ik ben graag jullie 
stemcoach! Om jullie goed voor te bereiden alvast een eerste oefening! Go!

Speciaal voor jullie gingen we te rade bij de Frank Deboosere en de Jill Peeters 
van Israël. En dit kunnen we jullie meegeven voor de komende 14 dagen.
De temperatuur is ideaal. Die schommelt tussen 26 en 32 graden. Het zonne-
tje geeft je dus een zeer aangenaam gevoel. Enkele wolken kunnen de sfeer 
wel wat verpesten. Er kan mogelijks een buitje vallen, maar geen paniek want 
de kans dat het druppelt is verwaarloosbaar. De wind is vrij krachtig. De bla-
deren van de bomen zullen ruisen. Je mag gekuifde golven verwachten. Hou 
je vuilbak maar binnen als je niet wil dat die omwaait.  Ideaal weer is het voor 
de watersporters. Tegen eind juni neemt de wind wat af en wordt het lekker 
strand- en terrasweer. Haal die BBQ maar boven! 

Weerbericht

https://www.youtube.com/watch?v=uQ6ficrZ4rs


