Beste Maatjes
Naam: Ronieth Ilsar
Geboren: Op 21 februari 1965 in Afula. Anderhalf jaar later zijn we als gezin naar Amsterdam
vertrokken, waar ik opgroeide. Maar in 1986 ben ik weer teruggekomen naar Israel. Hier voel ik me
thuis.
Werk: Bijna twintig jaar werkte ik als gastvrouw van een legereenheid in Ramat David. Dat heb ik altijd
met plezier gedaan. Daarna ben ik als zelfstandig ondernemer begonnen. Via het internet verkoop ik
Israelische produkten aan het buitenland: Judaica, sieraden, Israelische prints op t-shirts etc. Daarnaast
ben ik dankzij het vrijwilligerswerk ook professioneel in de verzorging werkzaam. In Afula heb ik een
paar jaar als alpha-hulp gewerkt, en in Beth Joles begeleid ik Nederlandse overlevenden.
Vrijwilligerswerk: Om te beginnen heb ik in Afula jarenlang een Ethiopisch meisje geholpen met
huiswerk. Als ik nu de moeder van het meisje op straat tegenkom, omhelst ze me nog steeds. Dat geeft
plezier en voldoening, maar ik denk wel dat we moeten oppassen. Als resultaat van allerlei
bezuinigingen bestaat tegenwoordig de neiging om werk dat eigenlijk door beroepskrachten moet
worden gedaan, door vrijwilligers te laten opknappen. Er zijn grenzen aan wat je als vrijwilliger kunt en
mag doen. Zelf merk je wel wanneer je je grens bereikt. Je helpt alleen zolang het leuk is.
Vrijwilligerswerk voor Elah: Omdat ik aan van de schrijfgroepen van Elah deelnam, ben ik in de jaren
negentig in de redactie van het blad Infocus gekomen, dat voorheen nog werd gedrukt en per post
verstuurd. Ik deed vertaalwerk en schreef af en toe een stukje. Door dezelfde schrijfgroep raakte ik ook
in het maatjeswerk van Elah verzeild. Wekelijk bezoek ik een dame in Afula. We drinken koffie, kletsen
en werken soms wat op de computer.
De laatste jaren help ik de redactie van Elah met de Nederlandse website en facebook. Door mijn
interesse voor alles wat met sociale media en internet te maken heeft, heb ik op dat gebied veel
ervaring gekregen. En tot slot ben ik het afgelopen jaar begonnen oudere overlevenden wegwijs te
maken in de moderne communicatiemiddelen. Want nu ze meer aan huis zijn gebonden, is het
belangrijk dat ze overweg kunnen met de apps op de mobiele telefoon. Ik geef workshops en ik schrijf
af en toe in de nieuwsbrief.
Het grappige is dat ik door het vrijwilligerswerk heb geconstateerd dat ik veel geduld heb met ouderen.
Daar profiteer ik in mijn professionele leven weer van.

