
Voedselhulp 
aan de armen 
van Israël

Steun de 
voedselhulp 
in Israël

3860WB616  antwoordnummer 
 
 
 
3860BC1100 postbus

 
 
 
3861RN1   straat

Christenen voor Israël

Antwoordnummer 616

3860 WB Nijkerk •  Christenen voor Israël helpt  

waar het nodig is

•  We werken al jaren samen met 

Hineni en met het Jaffa Instituut

•  We delen meer dan 200.000 

maaltijden uit per jaar

•  Een voedzame maaltijd kost 5 euro

‘Ik had honger en u hebt Mij te  
eten gegeven. Ik had dorst en  
u hebt Mij te drinken gegeven.’
Matteüs 25:35

‘Wie zich ontfermt 
over de arme,  
leent uit aan de 
Heere. Hij zal  
hem zijn weldaad 
vergelden.‘ 
Spreuken 19:17

cvi.nl

Christenen voor Israël
Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk

Postbus 1100
3860 BC Nijkerk

Tel: 033-245 88 24
info@cvi.nl

IBAN: NL38 ABNA 0529 310 252
SWIFT: ABNANL2A
t.n.v. Christenen voor  
Israël in Nijkerk
o.v.v. Voedselhulp

Voedsel-
hulp



Israël behoort tot de meest  
ontwikkelde landen in de  
wereld, maar tegelijkertijd is  
er een enorme kloof tussen arm 
en rijk. Eén op de vijf mensen 
leeft onder de armoedegrens.  
De meesten van hen zijn kinde-
ren en Holocaustoverlevenden. 
De armoede gaat vaak over  
van generatie op generatie. 

Christenen voor Israël biedt hulp waar  

de nood het hoogst is. We geven onder  

andere steun aan:

•  gezinnen in Judea en Samaria

•  een Arabische baptistengemeente  

in Bethlehem 

•  het Jaffa Instituut voor kansarme 

kinderen in Jaffa en Tel Aviv

•  de gaarkeuken van Hineni in Jeruzalem

Hineni heeft in Jeruzalem een gaarkeuken opgezet waar mensen elke dag  

welkom zijn voor een voedzame maaltijd. De gaarkeuken wordt ook wel een  

humanitair restaurant genoemd, omdat het in de eerste plaats niet om de  

maaltijden gaat maar om de mensen. Benjamin Philip, directeur van Hineni:  

‘’Armoede verandert het gedrag van mensen. Leven wordt overleven.  

Waar het bij Hineni om gaat is: er zijn voor de mensen.’’ 

Armoede van 
generatie 

op generatie

Overleven

Israël is het armste land 
van de ontwikkelde landen

50% van de Israëli’s die 
onder de armoedegrens 

leven is jonger dan 18 jaar

≤18

Eén op de vijf mensen leeft 
onder de armoedegrens

Meer dan een miljoen mensen in 
Israël hebben moeite om dagelijks 

een maaltijd op tafel te krijgen

ik steun de voedselhulp aan 
de armen van Israël! Ik geef:Ja,

 1 maaltijd € 5,-

 5 maaltijden € 25,-

 20 maaltijden  € 100,-

   maaltijden €   €
Naam en voorletters  M          V

Straat en huisnummer 

Postcode           Plaats 

E-mailadres: 

Telefoonnummer

IBAN

Datum                                                                                                                                                           
                                                                                                                 Handtekening:                  

SEPA machtiging - Stichting Christenen voor Israël (CvI) - Incassant - ID: NL79ZZZ411887050000 
- Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk, Nederland. Door ondertekening geeft u  
toestemming aan CvI om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht. Als u het niet eens bent met de 
afschrijving, kunt u deze laten terugboeken binnen 8 weken. Neem hiervoor contact met ons op.

We houden u gratis op de hoogte van onze activiteiten en projecten via onze krant Israël Aktueel en per e-mail.


