
STICHTING VISUAL PERSPECTIVES 

Shalom vrienden, geïnteresseerden, sponsors, 
 
Het is de hoogste tijd jullie, we schrijven januari 2018, weer te informeren over onze SVP  
werkzaamheden in Israël. Door onvermogen in de zomer en overmatige drukte in verband 
met onze uitgebreide expositie in het Jerusalem Theatre eind 2017, is daar helaas nog niets 
van gekomen. Deze tentoonstelling was voor ons een absolute noodzaak om bekendheid te 
krijgen bij het Israëlische publiek. En dat is gelukt.  
Wij hebben heel veel positieve reacties ontvangen en zijn daardoor erg bemoedigd. Vooral  
omdat de inhoud van ons beider werk de mensen aansprak en zij ontroerd werden door de  
Joodse ‘impact’. Ook zijn er wat kleine werken verkocht.  
We kijken terug op een fantastische opening door Haim Divon, de voormalige Israëlische  
ambassadeur in Nederland, die in 2013 ook onze tentoonstelling ‘Volgend jaar in Jeruzalem’   
in de Sjoel Elburg opende, een hartverwarmende speech van de curator en prachtige muziek 
uitgevoerd door Esther van der Linden en Rivka Arki Amar. 

Beit Café L ‘Ami 
Wij als SVP gaan welbewust door met het realiseren van steeds weer nieuwe opties voor  
allerlei mogelijke kunstprojecten. En nog steeds handhaven wij onze formule dat we Israël  
willen steunen met onze kunst om zo de Joodse bevolking te bemoedigen en te zegenen. 
Om maar direct met de deur in huis te vallen: het logo voor Beit Café L’Ami is ontworpen 
door Marc en op een houten ondergrond in acryl beschilderd. Het uithangbord is een  
blikvanger en de plek rondom het kleine café is met gras bezaaid. Het buitenterras ziet er 
mooi uit en op warme dagen vervult dit café de functie van een ontmoetingsplaats tussen 
jong en oud. De middelbare scholen zijn aangrenzend en het bejaardenhuis ligt er tegenover. 
De jongeren helpen de ouderen en de ouderen komen met vragen bij de jongeren, vooral 
computervragen! Beide groepen genieten van het contact.  
Meer hierover kunt u lezen op www.yadlami.com 
Op termijn zal het logo in metaal worden uitgevoerd. Voor het café moet ook nog een groot 
schilderij worden vervaardigd, waarvoor inmiddels al enkele kleurschetsen zijn ontworpen en 
goedgekeurd. 

Mata Februari 2018 
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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          

 
 

 
Website 
De website www.stichtingvisualperspectives.nl is heel functioneel en het werk goed zichtbaar. 
Alle projecten zijn daar op te zien.  
Neem ook eens een kijkje op onze eigen website www.artmahe.com waar een selectie van ons 
werk op staat. Veel van dat werk staat opgeslagen in een depot in Emmen waar we als we weer 
in Nederland zijn een of meerdere Open dagen zullen houden. Binnenkort komt er via de email 
wel een bericht, want van half februari tot half maart zijn we er weer! 
Tot slot: we zijn enorm dankbaar dat God ons naar dit bijzondere land heeft geleid en dat we de 
kracht krijgen om deze projecten te doen. Baruch HaShem!  
Voor nu een hartelijke groet, ook namens het bestuur, en shalom, Marc en Henny. 

 
Financiën en Bestuur 
Budgettair zijn er tot nu toe geen problemen geweest en wij zijn erg dankbaar dat  
er zoveel betrokkenen zijn die ons werk op dat niveau mogelijk maken. Alle gevers  
die SVP dit afgelopen jaar weer hebben gesteund dan ook onze welgemeende dank!  
Het is steeds weer verrassend als we van de penningmeester de stukken krijgen en  
zien dat we een vaste groep van mensen hebben, die ons werk voor de projecten  
mogelijk maakt. Door deze steun zijn we in staat dit werk financieel te dragen! 
We hopen als bestuur in maart weer te vergaderen. Als wij niet in Nederland zijn  
gaat dat via de skype en dat werkt prima. 

Yemin Orde 
Henny is in overleg met Yemin Orde begonnen aan  
een groot monumentaal beeld ter vervanging van  
het helaas gesneuvelde beeld dat destijds van het  
terrein is verwijderd. In de vorige nieuwsbrief hebt  
u daarvan enkele schetsen kunnen zien. Deze  
zomer heeft zij niet aan grote beelden kunnen  
werken omdat het fysiek te zwaar was, maar dat is 
gelukkig nu weer mogelijk. Het beeld is, als wij dit  
schrijven, net klaar. De volgende stap is het bouwen  
van een betonnen sokkel op de plek waar het moet komen. Voor deze nieuwsbrief is het dan  
ook nog niet mogelijk daarvan foto’s te laten zien. Het is dus nog even een verrassing hoe het 
eindresultaat eruit zal zien. Wij merken dat kunstprojecten, juist omdat wij hier nu al bijna vijf 
jaar wonen, toch op een heel andere manier tot stand komen dan een paar jaar geleden toen  
wij steeds vanuit Nederland actie ondernamen. Toen waren het projecten waaraan wij continu 
konden doorwerken, we waren immers maar twee of drie maanden in Israël, terwijl het nu zo is 
dat er van alles tussendoor komt en het werk geregeld een tijdje stil ligt. Dus de afwerking van 
dit project zal ons en de staf van Yemin Orde komende maanden bezig houden. 


