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JMW is al meer dan zeventig jaar
de landelijke welzijnsorganisatie
voor de Joodse gemeenschap
in de meest brede zin. 2017 was
een bewogen jaar met grote
veranderingen, waarbij het
verduurzamen met de blik op
de toekomst centraal stond.

Blikvangers
JMW Amsterdam
verhuisde
Het adres aan de
De Lairessestraat
in Amsterdam
was na 41 jaar
een begrip
geworden in Joods
Nederland. In
2017 werd een frisse start gemaakt. JMW zit nu op
een moderne locatie middenin een buurt met een
bruisend Joods leven, op de Van Boshuizenstraat 12
in Amsterdam-Buitenveldert. Voordat het zover was
moest er eerst verbouwd worden…
JMW werd 70
Te midden van alle veranderingen is het weleens
goed terug te kijken naar de rijke geschiedenis. In
september 2017 kwamen verleden en toekomst

samen tijdens een prachtig jubileumfeest met
honderden gasten, medewerkers, vrijwilligers en vele
anderen die betrokken zijn bij JMW.
JMW Thuiszorg
ging naar Cordaan
2017 was het
laatste jaar waarin
JMW zelf thuiszorg
leverde. Bestuur
en Raad van
Toezicht besloten
om JMW Thuiszorg
vanaf 1 januari 2018 onder te brengen bij Cordaan.
JMW blijft met Cordaan samenwerken om het Joodse
karakter van de zorg voor de cliënten te waarborgen.
We moesten helaas ook afscheid nemen van een
aantal collega’s.

Judith Meijer trad aan als nieuwe bestuurder
Hans Vuijsje, sinds 1997 directeur en sinds 2003
bestuurder van JMW, droeg op 1 september 2017 de
functie van directeur-bestuurder over aan Judith
Meijer. Speerpunt voor haar is het verduurzamen van
JMW als moderne en relevante organisatie voor de
Joodse gemeenschap.

Joodse doelgroep: ca. 52.600
sociaal demografisch onderzoek 2009)

JMW

Joodse
Activiteiten
3.370 deelnemers
17.748 deelnames

Kwartaalblad
De Benjamin
Oplage: 8.600
Adresbestand: 7.545

Hulpverlening
2.738 cliënten
9.665 contacten

Thuiszorg
351 cliënten
29.360
verstrekte uren

Website JMW
www.joodswelzijn.nl
Unieke bezoekers: 13.000
Unieke bezoeken: 24.000

HULPVERLENING
Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk werk vormt de kern van de
hulpverlening en bestaat uit signalering en
preventie, het verhelderen van de hulpvraag
en het gewenste hulpaanbod, informeren en
adviseren, begeleiden en bemiddelen.
Begeleiding bij aanvragen uitkeringen
JMW heeft een sociale rapportagetaak voor
vervolgingsslachtoffers en hun nabestaanden
in het kader van de Oorlogswetten (Wuv en
Wubo). In 2017 heeft JMW 11 eerste rapportages
en 87 vervolgrapportages opgesteld en verstuurd
aan de Pensioen- en Uitkeringsraad (Sociale
Verzekeringsbank).
Evenals in voorgaande jaren heeft JMW in het
verslagjaar een groot aantal cliënten geholpen bij
het indienen van oorlog-gerelateerde claims. Het
betreft met name aanvragen voor een uitkering
uit het Artikel 2 fonds, het Gettofonds, het
Gettopensioen en het Child Survivor Fund.
Online hulpverlening
In 2017 voegde JMW online hulpverlening toe aan
de al bestaande hulpverlening.

vernieuwde website

chanoeka bij mitzwe bar in het
mr. l. e. visserhuis in den haag, 2017
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Groepsmaatschappelijk werk
JMW organiseert gespreksgroepen waar,
door middel van het bieden van veiligheid
en onderlinge steun, cliënten de gelegenheid

krijgen om ervaringen uit te wisselen, begrip
en erkenning bij elkaar te vinden en van elkaar
te leren. Hiermee wordt de bewustwording en
emancipatie bevorderd en de identiteit versterkt.
Ook in 2017 vonden er groepsbijeenkomsten
plaats over Joodse identiteit en de invloed van de
oorlog op betrokkenen, zoals:

tsavta israelische avond, 2017

• bijeenkomsten “Naoorlogse Generatie” in
Arnhem en Amsterdam
• de schrijfgroep “Mozaïek van je leven”
• “Kind in de Oorlog” in Heerenveen en Arnhem
• bijeenkomsten met als thema ”de derde
generatie”
• bijeenkomsten van de “March of the Living”
Joodse Activiteiten
De afdeling Joodse activiteiten van JMW
organiseert regionale bijeenkomsten door heel
Nederland. JMW organiseert koffie-ochtenden,
maaltijden tijdens de Joodse feestdagen,
uitstapjes, culturele evenementen, concerten,
themabijeenkomsten, filmvertoningen en een
telefooncirkel voor Joodse alleenwonenden.
Voor Israëli’s in Nederland vindt er één keer per
jaar een Israëlische avond plaats (Jom Tsavta)
met workshops, Israëlische livemuziek, eten en
boekenverkoop. In Lunteren wordt ieder jaar een
geheel verzorgde Pesach-week georganiseerd
voor Joodse ouderen.
pesach in lunteren, 2017

Hoe deelnemers de bijeenkomsten beleven
spreekt duidelijk uit het onderstaande mailtje
van een van de deelnemers aan een 4 meibijeenkomst.

Ik wil nog graag bedanken, voor de
mooie en emotionele bijeenkomst
op de 4 mei. Een zo goed verzorgde
middag, het verdient een echte
warme bedankt voor jou, en de
volledige team van JMW,
dat betrokken is.
Ik had prachtige ontmoetingen met
onbekende mensen, dat streelde mijn
hart.
Een middag vol joodse neshume,
ik voelde mij zeer snel thuis.
Mijn verlangen is weer praten, delen,
ervaren. Ik zou zo graag iedereen weer
binnenkort ontmoeten (wensen en
dromen).
Nogmaals bedankt voor een fijne
dag, een moeilijke dag van 4 mei
is draagbaar geworden door deze
middag en avond.

Ouderenwerk
Lev-JMW is het ontmoetings- en informatiecentrum voor ouderen, dat wordt gerund door
vrijwilligers. Lev-JMW heeft een vast programma
aan cursussen die worden verzorgd door deskundigen die voor een kleine vergoeding lesgeven. In
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2017 is het cursusaanbod van Lev uitgebreid met
schaken, tekenen en schilderen, samen erop uit
en gespreksgroepen.
De ouderenadviseur van Lev-JMW geeft
ondersteuning bij het zo lang en zo goed mogelijk
zelfstandig blijven wonen van Joodse ouderen.

Brievenproject
Ook in 2017 heeft weer het succesvolle jaarlijkse
brievenproject plaatsgevonden, dit keer op het
Montessori College Oost in Amsterdam en het
Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Het project omvat een briefwisseling tussen jongeren en Joodse
ouderen, waarna de brieven worden gebundeld
tot een boekje. De eindbijeenkomst vond plaats in
de Hollandsche Schouwburg (zie foto hierboven),
waar de boekjes werden uitgereikt aan de leerlingen en de ouderen. Doel van het project is het tot
stand brengen van begrip tussen de twee groepen, die anders nauwelijks met elkaar in contact
zouden komen.

“Het heeft me veel geleerd over wat
Meneer Wertheim mee heeft gemaakt.
Ik ben blij dat hij zijn verhaal heeft
gedeeld met mij en dat ik ook mijn
verhaal met hem heb kunnen delen.”
Aram, een uit Irak afkomstige leerling
op het Montessori College Oost die
deelnam aan het Brievenproject van
JMW, schrijven met overlevenden van de
Holocaust. In de uitzending van Nieuws
en Co op radio 1, 7 december 2017.
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Vrijwilligerswerk
Een van de belangrijkste functies van de 150 vrijwilligers van JMW is het doorbreken van sociaal
isolement bij de Joodse doelgroep. Dit probeert
men te bereiken door middel van het organiseren
van vriendschappelijk huisbezoek, een telefooncirkel, het bieden van zorg en hulpverlening
in de vorm van hand- en spandiensten, en het
signaleren van de behoefte aan maatschappelijk
werk.
Hoe verder?
JMW ontwikkelt zich in 2018 door naar een
hedendaagse organisatie die er blijft voor de
oorlogsgetroffenen en die daarnaast ook een
veilige en vertrouwde omgeving biedt voor
anderen met een Joodse achtergrond. Ook zullen
we nog meer aanwezig zijn voor de gemeenschappen buiten Amsterdam. In aanvulling op alle
uitvoerende activiteiten, ontwikkelt JMW zich tot
kenniscentrum en vraagbaak voor en over hulp
aan de Joodse gemeenschap. Het aanbod aan
trainingen en cursussen, zowel voor organisaties
als privépersonen zoals mantelzorgers, wordt
verder uitgebreid, ook met e-learning modules.
Andere aandachtspunten zijn onder meer online
hulpverlening en integraal werken.
JMW is veel dank verschuldigd aan haar
vele financiers, waaronder de diverse
overheidsinstanties, de Joodse fondsen en de
Claims Conference.

Contact
met JMW?
JMW?
Contact met
JMW
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
www.joodswelzijn.nl
info@joodswelzijn.nl
088 1652200
Facebook: @JoodseActiviteiten
		@BenjaminMagazine
Instagram: @JMW_Joodswelzijn
Twitter:
@JMWJoodswelzijn

