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Shalom Chaweriem,
Wij hebben een lange periode van gedwongen rust achter ons. De Corona epidemie is gelukkig enigszins onder controle en beheersbaar geworden. Sinds begin mei mogen wij weer
genieten van de stralende zon en het voorjaar doet daar nog een schepje bovenop. Onze tuin
staat volop in bloei, de passieflora belooft een ruime oogst, de laatste citroenen zijn geplukt
en ook de aardbeien beginnen te kleuren.
Op dit moment worden wij echter met een heel ander probleem geconfronteerd: De massale
raketten-regen van Hamas op Israël, en de reacties van Israël daarop. Veel materiële schade, maar helaas ook veel gewonden en doden te betreuren, en het einde is nog niet in zicht.
Onze nieuwsbrief is echter niet bedoeld om politieke uitspraken te doen. We hopen alleen wel
dat een ieder de juiste en objectief feitelijke nieuwsbronnen zal raadplegen om een zuiver
beeld te krijgen van de situatie in Israël. De voortdurend vertekende en ronduit antisemitische nieuwsvoorziening door de NOS en andere media is ons een doorn in het oog.
Natuurlijk hebben de dramatische omstandigheden in dit land ook effect gehad op de activiteiten van SVP. Na de plaatsing van het beeld in de Gan Habonim werd het stil….

Herzog Hospital
Wij hebben de rust in de Corona-tijd intensief gebruikt om veel
nieuw werk te produceren. Wij konden ons prima concentreren en
dat heeft ons bijzonder goed gedaan. Ook kwam er een verrassende uitdaging op ons pad aan het einde van 2020.
Via een Nederlandse vriend kregen wij contact met Geoff Turetsky,
die zich financieel inzet voor het Herzog Integrative Medical Center in Jerusalem. We hebben hem het voorstel gedaan om artistiek werk te doneren aan dit ziekenhuis. Dit ziekenhuis heeft een
nieuw gebouw in gebruik genomen waar de muren en de patio’s
nog kaal en leeg zijn. Daar komt bij dat de staf van dit ziekenhuis
oog heeft voor de spirituele waarde van kunst ten behoeve van de
patiënten, en dan ook enthousiast was met ons voorstel om werk
te doneren via SVP.
Na een innemend gesprek met de directie en enkele andere stafleden werd ons een rondgang door het hele ziekenhuis aangeboden.
Tijdens deze bezichtiging kwam in ons de gedachte op dat dit wel
eens een plek kon zijn waar we meerdere jaren iets voor zouden
kunnen betekenen.
In overleg met het bestuur hebben we gezamenlijk besloten dat
een donatie uit bestaand werk, dat in Israël tot stand is gekomen,
een belangrijke impact kan geven aan de beschikbare ruimtes.
De delegatie die bij ons thuis zou komen om een keuze te maken
uit het door ons daartoe geselecteerde werk, moest het bezoek
echter afzeggen vanwege de high alert situatie waarbij vele gewonden in meerdere ziekenhuizen binnenkwamen. Het bezoek
wordt uitgesteld tot de rust is weergekeerd.

Wij krijgen alleen de onkosten van het werk vergoed en we hebben berekend dat wij dit
jaar circa zeven schilderijen en twee keramische beelden kunnen schenken. In een volgende
nieuwsbrief hopen we u met foto’s te kunnen informeren hoe de keuze van de directie is uitgevallen en hoe ons werk in het ziekenhuis een plaats heeft gekregen.
Bestuur
Omdat wij (nog) niet naar Nederland kunnen, hebben we de komende
bestuursvergadering vooruit geschoven. Als dat echter te lang duurt
zullen we weer digitaal vergaderen. Natuurlijk hopen wij dat de situatie in Nederland ook weer leefbaar zal worden en dat de beperkende
maatregelen worden opgeheven.
Financiën
De boeken zijn inmiddels gecontroleerd maar nog niet goedgekeurd
door het bestuur. De resultaten van de jaarrekening zullen dan ook
pas na de uitgestelde bestuursvergadering op de website worden
vermeld.
Opzet van onze financiële boekhouding is dat er geen schulden worden gemaakt en dat de financiële mogelijkheden niet worden overschreden door onverantwoorde risico’s.
Website
De website wordt al geruime tijd bijgehouden door Sybe de Vos, die
wij ook eens vanaf deze plaats voor al zijn werkzaamheden hartelijk
willen bedanken. U kunt op www.stichtingvisualperspectives.nl veel
meer foto’s van onze projecten vinden dan we in een nieuwsbrief
kunnen plaatsen.
We zijn buitengewoon dankbaar dat wij nog steeds in staat zijn nieuwe projecten uit te voeren en ideeën daarvoor te ontwikkelen, maar
vooral dat er velen uit onze achterban zijn die ons werk ondersteunen en mogelijk maken. Juist in deze spannende tijd is het mooi om
kunstwerken te schenken en mensen daarmee blij te maken en te
bemoedigen.
Wij danken de Eeuwige voortdurend dat Hij ons de talenten, de motivatie en energie geeft om
steeds nieuw werk te kunnen maken. Hartelijk dank, ook jullie gulle gevers en bidders, voor
het substantiële aandeel en de bemoediging die wij vanuit de achterban steeds weer ontvangen!
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Stichting Visual Perspectives
A Piet Prinsstraat 41, 1271 XD Huizen
T +31 6 4010 3479
E info@stichtingvisualperspectives.nl
W www.stichtingvisualperspectives.nl
B IBAN NL47ABNA 0457073608 KVK 05073497
ANBI De stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting
Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te
bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk
en de rol van Israël in de Bijbel

