
U kunt contact 

met ons opnemen… 

Als u meer informatie wilt over SABRA 

of als u geïnteresseerd bent om ook 

deel te nemen aan de opdracht die God 

ons heeft gegeven, neemt u dan contact 

met ons op, we hebben uw hulp nodig 

in gebed en support om Joodse mensen 

te kunnen helpen. 

SABRA HOLLAND 

Postbus 1785, 1200 BT  Hilversum 

Email: sabraholland@hetnet.nl 

Tel: +31 (0) 6 22649968 

Bank: NL36INGB0001219729 

SABRA Foundation  

P.O. Box 7644, 

Afula, 1871060, Israel 

Tel: +972 (0)4 649 10 14 

Mobile: +972 (0)54 28 157 28 

Email: sabrafund@gmail.com 

WWW.SABRAISRAEL.ORG

HELP SABRA HELPEN

HELP SABRA HELPEN 
WWW.SABRAISRAEL.ORG

HELP SABRA HELPEN 

Sabra Huis in Israel 
Hulp aan Holocaust Overlevenden 

Voedsel Projekt in Sabra Huis 

Een Joodse bediening om,  
in verbondenheid met Christenen, 

Joodse mensen in Israël  
en Rusland te helpen.  

EEN BRUG  BOUWEN 

Hulp aan Kinderen 



WIE ZIJN WIJ 

Mordechai (Moti) Klimer, de oprichter 

van Sabra, is geboren in Israël en     

opgegroeid in een orthodox-Joodse 

familie. Hij heeft 20 jaar in het  

sraëlische leger gediend en werd   

daarna directeur van een kostschool.  

In 1996 werd hij uitgezonden als     

directeur voor het Joods Agentschap 

naar Siberië en het Russische Verre Oosten. Daar richtte 

hij Sabra op in gehoorzaamheid aan de visie die de Heer 

hem in Siberië had gegeven.  
 
 

VISIE VAN SABRA 
 

 

 BRUG: “Gaan er twee samen, zonder elkaar ontmoet 

te hebben?”  Amos 3:3 - Sabra zoekt een brug van 

gebed, liefde en barmhartigheid te bouwen tussen    

Christenen en Joden.  

 ALIYAH: “Hij zal een banier omhoogheffen onder de 

heidenvolken en Hij zal de  verdrevenen van Israël  

verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid 

zijn, bijeenbrengen van de  vier hoeken van de 

aarde.”  Jesaja 11:12  - Sabra moedigt Joodse mensen 

aan en ondersteunt hen om terug te  keren naar hun 

lang  beloofde land. 

 SABRA GEEFT ONDERWIJS OVER JOODSE     WORTELS 

EN TRADITIES: “…opdat de volgende  generatie ze zal 

kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en 

zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; 

opdat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet        

vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen.”      

Psalm 78:6, 7 - Herstel van de geestelijke band tussen  

G-d en Zijn volk. 

 BARMHARTIGHEID: “Is het niet dit, dat u uw brood 

deelt met wie honger lijdt, en armen zonder huis een 

thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, 

en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?  

Jesaja 58:7  

  De bediening van Sabra is om mensen in nood te 

helpen.  

 WEESKINDEREN: “Zie, kinderen zijn het eigendom 

van de Heere, de vrucht van de schoot is Zijn          

beloning.” Psalm 127:1 - Sabra zet zich in om 

weeskinderen te helpen.  

 

 

Sabra in Novosibirsk, Siberië richt zich op: 

 Aliyah: het terugbrengen van de kinderen 

van Israël naar hun Land;  

 Onderwijs in de Joodse wortels en           

tradities; 

 Humanitaire hulp aan arme mensen; 

 Weeskinderen: Sabra voorziet in de zorg 

voor de gezondheid, onderwijs en               

ontwikkeling van deze verlaten kinderen.  

Onderwijs in de Joodse Wortels 

Jesaja 40:1  
“Troost, troost Mijn volk..”  

 נחמו נחמו עמי 

SABRA IN ISRAEL 

Hulp aan Olim 

Spreuken 3:27  
“Onthoud het goede niet  

aan wie er recht op hebben,  
als het binnen je macht ligt dat te doen.”  

Hulp aan Weeskinderen 

SABRA IN SIBERIE (RUSLAND) Het Sabra-huis in Afula dient als een brug en 

is ons centrum voor: 

A. Verspreiding van Humanitaire Hulp aan:  

 Overlevenden van de Holocaust: financieel,       

voedselpakketten en medicijnen;  

 Gezinnen in nood;   

 Projekten voor kinderen in de scholen;  

 Olim (Nieuwe Immigranten) in de beginfase;  

B. Onderwijs Joodse wortels  

C. Plaatselijke vrijwilligers en vrienden uit het           

buitenland komen om te helpen, in het            

Sabra-huis, bij de distributie van 

hulpgoederen, verzorging van maaltijden of 

praktisch werk in de huizen van hulp-

behoevende mensen in de omgeving.  

Vrijwilligster uit Finland 


