Jaarverslag en jaarrekening stichting Nefesh 2021

Net als in het jaar 2020 heeft de voortdurende corona-pandemie voor een moeilijk jaar gezorgd
voor onze organisatie en haar bestuur. Fysieke bijeenkomsten bleven lastig, opnamen praktisch
onmogelijk. Bureau Collectieve Marorgelden schoot ons met een voorschot te hulp om de
nijpende financiële situatie het hoofd te kunnen bieden. Ook een bijdrage van de Maatschappij tot
Nut der Israëlieten hielp ons het jaar door te komen.
Toch zijn er binnen alle restricties die er waren een aantal nieuwe programma’s gemaakt en
uitgezonden, naast herhalingen van eerdere programma’s. Hopelijk kunnen we in de nabije
toekomst weer met volle energie de draad oppakken.
Een woord van dank gaat uit naar JumpCut School voor editors en animators en Salto Omroep
Amsterdam voor het mede mogelijk maken van Nefesh TV.
Daarnaast wil ik graag al onze donateurs, vrijwilligers en professionals bedanken die zich
gezamenlijk hebben ingezet voor onze organisatie.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter
Amsterdam, 28 juni 2022
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Nieuwe programma’s in 2021
In memoriam: Erwin Brugmans
Bij het overlijden van Erwin Brugmans (1950-2020) een
hommage aan hem en de twee andere grote figuren van Sjoel
West: Bloeme Evers en Sander Israëls. In de schaduw van deze
drie grootheden wil de gemeenschap hun nesjomme en
erfgoed blijven eren.
Gedenkroute Gooise Meren
Ter gelegenheid van 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog is een
gedenkroute langs twintig locaties in Gooise Meren (Naarden,
Bussum, Muiden en Muiderberg) ontwikkeld. Op elke locatie is
een bordje aangebracht met daarop wat informatie over die
plek. Via een QR-code op de bordjes zijn korte films te zien,
door Nefesh gecompileerd tot een lange reportage.
Poerim Drive in Amos - Poerim in Bussum - Vrouwen lezen de
Megilla
Een jaar geleden vierden we het Poerimfeest met feesten, in de
straten van Tel Aviv werd gedanst. Dit coronajaar maakte men
er een drive-in feestje van, las met een kleine groep buiten in
het winterzonnetje of kwam bij elkaar via het
computerscherm.
Pesach ‘Doe het zelf’ - Global Women’s Hallel
Het Pesachfeest neemt een belangrijke plek in in de joodse
kalender. Ook in tijden van corona probeert de Joodse
gemeenschap zo goed als het kan het feest te vieren. Pakketjes
en Pesach-maaltijden worden opgestuurd, en diensten worden
deels on-line gedaan, zelfs internationaal zoals het Hallelgebed
bij de nieuwe joodse maand. Joodse vrouwen uit letterlijk de
hele wereld doen hieraan mee, een voor velen ontroerend
evenement.
Struikelstenen dl. 1
Begonnen als initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter
Demnig is het fenomeen Stolperstein – in het Nederlands
struikelsteen – een wijdverspreid begrip geworden in Europa.
Met deze steentjes worden individuele slachtoffers van het
Naziregime herdacht. Nefesh TV wil de beweegredenen
onderzoeken van mensen die deze steentjes laten leggen.
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