
Waar	  heeft	  Elah	  geld	  voor	  nodig?	  

Je	  kunt	  het	  werk	  van	  Elah	  in	  drie	  categorieën	  verdelen.	  We	  verlenen	  diensten	  aan	  de	  
Nederlandse	  oorlogsoverlevenden	  en	  hun	  families	  in	  Israel.	  We	  ondernemen	  activiteiten	  in	  

opdracht	  van	  de	  Israëlische	  overheid	  voor	  ouderen	  en	  oorlogsoverlevenden	  in	  het	  algemeen	  
en	  voor	  getroffenen	  van	  geweld.	  En	  we	  verlenen	  hulp	  aan	  heel	  specifieke	  groepen	  in	  de	  
samenleving	  zoals	  Ethiopische	  jongeren.	  De	  eerste	  en	  derde	  categorie	  worden	  slechts	  

gedeeltelijk	  gesubsidieerd	  en	  daarvoor	  hebben	  we	  fondsen	  nodig.	  

Wat	  wordt	  gesubsidieerd	  is	  de	  therapie	  van	  oorlogsoverlevenden	  en	  hun	  kinderen.	  De	  
therapie	  van	  de	  partners	  en	  kleinkinderen	  van	  overlevenden	  en	  het	  vrijwilligerswerk	  onder	  
de	  overlevenden	  en	  het	  opbouwwerk	  worden	  niet	  gesubsidieerd.	  Juist	  op	  die	  laatste	  

terreinen	  is	  de	  vraag	  heel	  groot.	  

Kan	  ik	  mijn	  gift	  oormerken,	  kan	  ik	  een	  specifiek	  project	  financieren?	  

Ja,	  dat	  kan.	  U	  kunt	  aangeven	  wat	  u	  wilt	  financieren.	  Als	  u	  dat	  doet,	  wordt	  u	  op	  de	  hoogte	  
gehouden	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  dat	  project.	  De	  projecten	  zullen	  ook	  op	  de	  website	  
elahnederland.nl	  worden	  gepubliceerd.	  

Is	  het	  werk	  van	  Elah	  wel	  relevant,	  zijn	  er	  niet	  meer	  urgente	  problemen	  in	  de	  wereld?	  

Veel	  Nederlandse	  cliënten	  van	  Elah	  zijn	  eerste	  generatie	  oorlogsoverlevenden.	  Op	  het	  eerste	  

gezicht	  kun	  je	  niet	  weten	  dat	  er	  iets	  met	  ze	  aan	  de	  hand	  is.	  Ze	  hebben	  een	  gezin	  gesticht	  en	  
werk	  gevonden,	  ze	  hebben	  vrienden	  gemaakt	  en	  activiteiten	  ondernomen.	  Maar	  van	  binnen	  
worden	  ze	  vaak	  hun	  leven	  lang	  gekweld	  door	  gevoelens	  van	  onvrede,	  angst,	  somberheid	  en	  

verdriet.	  Ook	  al	  zijn	  ze	  niet	  levensbedreigend,	  het	  is	  heel	  naar	  om	  chronisch	  of	  permanent	  
dergelijke	  gevoelens	  te	  hebben.	  	  Ook	  de	  partners	  en	  kinderen	  van	  deze	  overlevenden	  lijden	  

daaronder.	  

Zijn	  de	  trauma's	  van	  overlevenden	  langzamerhand	  niet	  voorbij?	  

Veel	  overlevenden	  hebben	  geprobeerd	  hun	  oorlogservaringen	  weg	  te	  stoppen	  en	  er	  niet	  aan	  
terug	  te	  denken.	  Maar	  als	  ze	  ouder	  worden	  en	  meer	  tijd	  krijgen,	  komen	  de	  gevoelens	  	  vaak	  
heftiger	  naar	  boven.	  De	  laatste	  jaren	  krijgen	  we	  juist	  ouderen	  in	  therapie,	  mannen	  en	  

vrouwen	  die	  in	  de	  oorlog	  kind	  of	  adolescent	  waren,	  die	  constateren	  dat	  ze	  hun	  
herinneringen	  niet	  hebben	  kunnen	  verdringen.	  	  

Kan	  Elah	  geen	  subsidie	  krijgen	  van	  de	  Israëlische	  overheid;	  geeft	  de	  Israëlische	  overheid	  
niet	  te	  veel	  geld	  uit	  aan	  de	  bezetting	  en	  te	  weinig	  aan	  sociaal-‐cultureel	  werk?	  	  	  

Natuurlijk	  zouden	  we	  willen	  dat	  we	  volledig	  beroep	  konden	  doen	  op	  de	  Israëlische	  overheid	  

om	  onze	  werkzaamheden	  te	  subsidiëren.	  Van	  sommige	  ministeries	  krijgen	  we	  ook	  geld	  ten	  
bate	  van	  overlevenden.	  Maar	  dat	  is	  lang	  niet	  genoeg.	  De	  kans	  dat	  dat	  beter	  wordt	  is	  heel	  
klein.	  Het	  budget	  voor	  welzijnswerk	  is	  niet	  groot	  en	  zal	  er	  vanwege	  de	  bestaande	  

begrotingstekorten	  niet	  groter	  op	  worden.	  Vorige	  zomer	  hebben	  honderdduizenden	  Israëli’s	  
gedemonstreerd	  omdat	  ze	  niet	  kunnen	  rondkomen.	  Een	  kwart	  van	  de	  bevolking	  leeft	  onder	  
de	  armoedegrens.	  	  	  



Kan	  Israel	  niet	  zijn	  eigen	  broek	  ophouden	  en	  is	  Israel	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
Nederlandse	  oorlogsoverlevenden?	  Er	  zijn	  toch	  ook	  veel	  welgestelde	  mensen	  in	  Israel?	  

Waarom	  doen	  jullie	  eigenlijk	  een	  beroep	  op	  Nederlanders?	  

We	  krijgen	  ook	  geld	  uit	  Israel	  en	  hebben	  ook	  donateurs	  daar,	  maar	  niet	  genoeg.	  En	  omdat	  
we	  van	  oorsprong	  een	  Nederlandse	  organisatie	  zijn	  en	  veel	  van	  onze	  cliënten	  afkomstig	  zijn	  
uit	  Nederland,	  doen	  we	  een	  beroep	  op	  het	  solidariteitsgevoel	  van	  de	  Nederlandse	  bevolking.	  

Krijgt	  Elah	  geen	  geld	  van	  Maror?	  

Elah	  krijgt	  inderdaad	  geld	  van	  Maror,	  maar	  alleen	  voor	  een	  beperkt	  aantal	  projecten	  die	  

gericht	  zijn	  op	  de	  eerste	  generatie	  oorlogsoverlevenden.	  Elah	  behandelt	  echter	  ook	  
partners,	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  van	  overlevenden.	  Verder	  is	  Maror	  niet	  bereid	  het	  
opbouwwerk	  van	  Elah	  te	  ondersteunen.	  	  Meer	  dan	  eens	  hebben	  we	  geprobeerd	  uit	  te	  

leggen	  hoe	  belangrijk	  de	  aanwezigheid	  van	  beroepskrachten	  is	  in	  het	  opbouwwerk,	  en	  ook	  
hoe	  relevant	  de	  combinatie	  van	  therapeutisch	  werk	  en	  opbouwwerk	  is	  voor	  het	  welzijn	  van	  
de	  deelnemers.	  Door	  de	  samenwerking	  van	  opbouwwerkers	  en	  therapeuten	  wordt	  een	  

sociaal	  netwerk	  gecreëerd	  dat	  kan	  dienen	  als	  een	  echt	  vangnet	  voor	  oorlogsoverlevenden.	  

Geeft	  Elah	  ook	  hulp	  aan	  Palestijnen?	  
Elah	  maakt	  voor	  de	  hulpverlening	  geen	  onderscheid	  tussen	  jood	  en	  niet-‐jood.	  Wat	  

individuele	  behandelingen	  betreft,	  zijn	  we	  tot	  nu	  toe	  niet	  benaderd	  door	  Palestijnen.	  Wat	  
het	  groepswerk	  betreft,	  hebben	  we	  zojuist	  in	  Nazareth	  een	  eerste	  kliniek	  geopend	  die	  

gericht	  is	  op	  de	  Arabischsprekende	  bevolking.	  	  De	  kliniek	  is	  er	  allereerst	  om	  hulp	  te	  bieden	  
aan	  de	  nabestaanden	  van	  mensen	  die	  door	  misdrijf	  om	  het	  leven	  zijn	  gekomen.	  Maar	  de	  
bedoeling	  is	  door	  middel	  van	  de	  infrastructuur	  die	  door	  dit	  project	  tot	  stand	  komt,	  ook	  hulp	  

te	  gaan	  bieden	  aan	  de	  Arabischsprekende	  bevolking	  	  in	  de	  regio.	  

Is	  Elah	  een	  grote	  organisatie?	  

Elah	  wordt	  in	  Israel	  beschouwd	  als	  een	  middelgrote	  organisatie.	  We	  werken	  met	  bijna	  dertig	  	  
maatschappelijk	  werkers/therapeuten	  en	  een	  psychiater,	  en	  hebben	  een	  administratieve	  
staf	  die	  bestaat	  uit	  vijf	  mensen.	  


