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Het beleid van WIZO ten opzichte van ‘vader-Joden’ 
 

De organisatoren van het seminar van vandaag hebben mij,( als voorzitter van WIZO-

Nederland), gevraagd om het toelatingsbeleid van WIZO Nederland uiteen te zetten. 

 

Laat ik beginnen om u eerst wat achtergrondinformatie over de organisatie te geven. 

 

WIZO is een internationale, politiek onafhankelijke organisatie van zionistische 

vrouwen. De hoofzetel van de 85 jaar geleden opgerichte organisatie bevindt zich in 

Israel. WIZO telt wereldwijd meer dan een kwart miljoen leden in ruim 50 landen. 

 

In Nederland telt WIZO ruim 1700 leden, verdeeld over 12 afdelingen in het hele 

land. 

 

WIZO draagt in Israel bij aan een betere samenleving door ruim 800 instellingen in de 

sectoren zorg, educatie, integratie en emancipatie draaiende te  houden. Het gaat 

daarbij om bijvoorbeeld, scholen, kinderdorpen, blijf-van-mijn-lijf huizen, 

kinderdagverblijven communitiycenters, en het verstrekken van studiebeurzen e.d. 

 

Wereldwijd maken leden, donateurs en vrijwilligers dit werk mogelijk. De projecten 

staan open voor alle inwoners van Israel.  

 

WIZO versterkt de band tussen Israel en de joodse wereld daarbuiten en het bestrijdt 

antisemitisme in alle landen waar WIZO actief is. 

 

De Verenigde Naties erkent WIZO als Non Governmental Organization (NGO) Wij 

hebben waarnemers bij de sociale en economische raden:  ECOSOC en Unicef. 

 

In Europa is de Europese tak, de European Council of WIZO Federations (ECWF) 

actief.  Deze tak richt zich niet op fundraising. De ECWF is lid van de Europese 

Vrouwenlobby in Straatsburg en heeft spreek- en  stemrecht in de Raad van Europa. 

 

WIZO-Nederland heeft twee doelstellingen: 

 

Naast het fondsen werven voor de instellingen in Israel staat de versterking van de 

joodse identiteit en de joodse culturele ontwikkeling in Nederland hoog in het 

vaandel.  

 

De activiteiten zijn daarom niet alleen op fundraising gericht, maar er wordt in joods 

Nederland ook een sociale functie vervuld. Er worden onder andere culturele dagen 

georganiseerd. De activiteiten staan open voor iedereen, niet alleen voor leden. 

 

Het eten is bij alle gelegenheden strikt kosher en op sjabbat en de jomtovdagen zijn er 

geen bijeenkomsten en bestuursactiviteiten.  

 

 



De organisatie heeft ook een functie als de grootste Nederlands Joodse 

vrouwenorganisatie. WIZO neemt als zodanig een prominente plaats in. Wij zijn 

actief in de overkoepelende vrouwenorganisatie, de Nederlandse Vrouwen Raad. 

 

Wie kunnen volgens de statuten lid zijn van WIZO? 

 

Dat zijn in Nederland wonende vrouwen die lid zijn of kunnen zijn van één van de 

drie joodse kerkgenootschappen in Nederland. 

 

Een aanvraag tot lidmaatschap kan worden ingediend bij één van de lokale of 

regionale afdelingsbesturen.  

Dat betekent in de praktijk dat een potentieel lid op een aanmeldingsformulier invult 

of zij aan die voorwaarde voldoet. Als men het antwoord op die vraag niet weet, dan 

volgt er een gesprek met iemand van een afdelingsbestuur. 

 

Je kunt het aanmeldingsformulier ook gebruiken om donateur te worden. Het 

donateurschap staat open voor iedereen, ook mannen. 

 

Donateurs steunen de organisatie met geld, maar ook met vrijwilligerswerk. Zij 

worden op de hoogte gehouden van activiteiten en kunnen daaraan ook deelnemen. 

 

In de Verenigde Staten  werkt WIZO samen met Hadassa, eveneens een grote joodse 

vrouwen organisatie. Daar kan sprake zijn van een ander aannamebeleid van 

leden. Als onderdeel van de wereldwijde WIZO-organisatie moeten wij rekening 

houden met de ontwikkelingen elders in de wereld.  

 

De Algemene Ledenvergadering van WIZO in Nederland heeft zich vorig jaar 

uitgebreid gebogen over het in de statuten geformuleerde aannamebeleid. Een grote 

meerderheid van de leden heeft zich daarvoor uitgesproken.  

 


