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ORT Nederland maakt onderdeel uit van World ORT, één van de grootste nietgouvernementele organisaties ter wereld, met onderwijs en beroepsvorming als speerpunt. Ons
doel is om mensen van zowel joodse als niet-joodse afkomst, jongeren in het bijzonder - en die
in moeilijke omstandigheden verkeren - te helpen om door middel van opleiding en training een
baan te vinden.
Wij vragen uw steun voor onze projecten door een bijdrage te doen op onze
bankrekening NL59ABNA0435348302
ORT Nederland heeft de ANBI status. Indien u vóór 31 december a.s. uw gift op onze
bovengenoemde bankrekening overmaakt kunt u deze nog in mindering brengen op uw
inkomen over 2017. Uw donatie komt geheel ten goede aan onze projecten aangezien wij geen
enkele overhead hebben.
World ORT congres
Afgelopen mei was de World ORT conferentie in Madrid welke in het teken stond van
digitalisering en de jongere generatie. Momenteel zitten er 300.000 kinderen op ORT scholen.
De Joodse school in Madrid is een ORT school geworden. Wij hebben de school bezocht en het
was waanzinnig om te zien hoe goed de kinderen zowel Engels als Hebreeuws spreken.
Komende tijd zal ORT Nederland gaan onderzoeken wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn
met ORT wereldwijd (o.a. Engeland, Italië en België).

Rosj Pina
In 2016 heeft ORT een financiële bijdrage geleverd aan de Joodse basisschool Rosj Pina in het
kader van het “PIXEL project”. Veel basisscholen in Nederland werken inmiddels met digitale
schoolborden, waarmee op interactieve wijze les kan worden gegeven. Het werken met smart
boards biedt leerlingen visuele ondersteuning en zorgt voor een actievere deelname van zowel
leraren als leerlingen in het klaslokaal. In 2017 hebben wij een bijdrage geleverd voor een WIFI
netwerk dat zal worden aangelegd, zodat leerlingen makkelijk met de digitale schoolborden
kunnen werken.
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Joods Historisch Museum
Daarnaast heeft ORT Nederland het afgelopen jaar, dankzij uw bijdragen, ter viering van het 10jarig bestaan van het Kindermuseum van het JHM en de honderdste verjaardag van Fiep
Westendorp een bijdrage geleverd voor het maken van de film in het Fiep theater, tot 17
december 2017 te zien in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. 17 december 2016, de
verjaardag van het JHM Kindermuseum, was namelijk ook de dag dat de beroemde illustratrice
100 jaar zou zijn geworden. Het Fiep theater is gemaakt door Steef de Jong van theatergroep
Groots en Meeslepend. In dit minitheater komen Westendorps figuren tot leven door een
combinatie van animatie, film en muziek. Tijdens een doorlopende Fiepshow laten zij zien dat
iedereen (gelukkig) anders is, hetgeen aansluit bij het thema van het kindermuseum.

Deze link is een link naar de trailer.

https://www.dropbox.com/s/2o64gk8hlusrg6d/Fiep_Theater_Final.mp4?dl=0
Wissel bestuur
Elisabeth Lubotsky is op 1 augustus 2017 Jacques Noach opgevolgd als voorzitter ORT
Nederland. Elisabeth is heel trots en dankbaar dat zij op deze manier kan helpen bijdragen aan
het doorgeven van goede educatie aan de volgende generatie. Veel dank aan Jacques voor zijn
rol als voorzitter de afgelopen 7 jaar. Hij zal aanblijven als bestuurslid.
Jaarrekening ORT Nederland
De jaarrekening van 2016 kunt u vinden op https://www.ort.org/whereweare/netherlands

