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Inleiding 
 
Op 29 september 2020 is de Stichting Israel Heartland na een jaar van voorbereiding en vertraging door 
het Corona virus opgericht. 
De oprichting vond plaats bij Notariskantoor Eemnes te Eemnes. 
Notaris mr. W.A. Versluijs – Bonte heeft belangeloos haar medewerking verleend bij het tot stand 
komen van deze stichting, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. 
 
De stichting vindt zijn grondslag in de Tenach en in het bijzonder in Genesis 12: 6-7:  
6.  “Avram ging door het land door de plaats genaamd Sh’khem, naar de eik van Moreh. De kena’ani 

waren tot in het land. 
7. ADONAI verscheen aan Avram en zei: “aan uw nakomelingen zal ik dit land geven.” Dus bouwde 

hij daar een altaar voor ADONAI, die aan hem was verschenen”. 
Onder Heartland wordt verstaan het gebied in Israël, te weten Judea en Samaria, zoals beschreven 
Genesis 12:6-7. 
De stichting is mede opgericht ter nagedachtenis aan het gedachtengoed van Ami Meshulami, een 
Israëlische soldaat, die is gesneuveld in de tweede Libanon oorlog. 
 
2021 zal in het teken staan van de nadere uitwerking van de missie en strategie. 

 

Termijn van het beleidsplan 
 
Dit beleidsplan geldt voor de komende 3 jaar, te weten 2021, 2022 en 2023.  
 
Missie, visie, strategie en doelstelling 

 

De stichting heeft ten doel: 
a. Zich in te zetten voor een rechtigvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van 

de kwestie Judea en Samaria. Dit beleid moet gebaseerd zijn op de Bijbel en het internationaal recht. 
De internationale gemeenschap heeft tot nu toe nagelaten de nodige voorwaarden voor dit beleid te 
scheppen. Israel Heartland wil dat veranderen; 

b. Om verkeerde informatie en haat tegen het Heartland te bestrijden; 
c. Het bestrijden van antisemitisme en boycot, desinvesteringen en sancties; 
d. Het versterken van een wereldwijd netwerk van supporters van het ‘Heartland of Israel’; 
e. Het informeren van mensen, zowel in Nederland, als in de wereld over Israel Heartland; 
f. Het ondersteunen van de zwakkeren in de Joodse samenleving van het ‘Heartland of Israel’; 
g. Om alle verder acties uit te voeren, die verband houden met het voorgaande in de breedste zin van 

het woord of daartoe bevorderlijk zijn. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

1. Bruggen te bouwen tussen de bewoners van het ‘Heartland of Israel’ met mensen in Nederland en 
over de gehele wereld; 

2. Tours te promoten voor toeristen naar het ‘Heartland of Israel’; 
3. Eco-cultuurprojecten te starten in het ‘Heartland of Israel’; 
4. De mensenrechten te beschermen van de bewoners in het ‘Heartland of Israel’; 
5. Aliya naar het ‘Heartland of Israel’ te regelen; 
6. Te helpen bij het bouwen van huizen, het verzorgen van educatieve voorzieningen en het 

verzorgen van medicijn – en veiligheidsprojecten; 
7. Om mensen te verbinden die geloven in het profetische van de Thora; 
8. Het aanbieden van goederen en diensten, het initiëren, coördineren en ondersteunen van 

projecten en programma’s in de ruimste zin van het woord; 
9. Het organiseren van reizen naar het ‘Heartland of Israel’ en Israel ter aanvulling op 

bovengenoemde activiteiten; 
10. Samen te werken met organisaties op nationaal, regionaal en internationaal gebied, die zich 

bezighouden met soortgelijke doelen en alles wat daarmee samenhangt; 
11. Het aanwenden van elk  haar ten dienste staande wettige middelen, welk aan haar doel 
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bevorderlijk kunnen zijn; 
12. Door legaal werk te doen; 
13. Het organiseren van bijeenkomsten, conferenties en activiteiten ter aanvulling op bovengenoemde 

doelen. 
 

Doelstelling en strategie 
Stichting Israel Heartland gaat haar doelstellingen, zie hier boven, via de volgende projecten 
bewerkstelligen, te weten: 
 
1. Wordt een Gideonstrijder 

Een Gideon strijder helpt de organisatie van Nati Rom.  
Nati is onvermoeibaar in zijn juridische strijd voor het Heartland. Met meer financiële slagkracht zou hij 
extra advocaten in kunnen huren en meer bewoners kunnen bijstaan. De juridische status van de 
bewoners is vaak onduidelijk en daarom is er helaas veel onrecht. Goede juridische bijstand is 
onbetaalbaar voor de meeste bewoners, maar noodzakelijk. 
Wij zoeken minimaal 300 Gideonstrijders om te vechten tegen onrecht in het hartland. 
 
Een Gideon strijder helpt met een maandelijkse bijdrage van €99,- 
 

2. Armoede 
Mede door corona is de werkeloosheid opgelopen tot 25%. Aan de andere kant staan de steeds hogere 
kosten voor levensonderhoud. In bijna iedere gemeenschap zijn er bewoners die leven onder de 
armoedegrens. 
In de gemeenschappen is goed zicht op elkaar, men weet welke gezinnen het zeer moeilijk hebben en 
nauwelijks of niet kunnen rondkomen van eigen inkomsten. 
Hulp in de vorm van tegoedbonnen voor levensmiddelen zijn hierdoor noodzakelijk. Gezinnen die het 
erg moeilijk hebben ontvangen tegoedbonnen met een waarde die ligt tussen de €125 – €250. We 
willen minimaal 3 keer per jaar 100 gezinnen helpen. 
 
De totale kosten voor dit project bedragen jaarlijks €75.000 

 
3. Bouwen 

De bewoners in Judea en Samaria vragen uw hulp om te kunnen bouwen. 
Het gaat om uitbreiding van bestaande dorpen, maar ook het vestigen van nieuwe dorpen op 
strategische posities in het Hartland. 
Natuurlijk zijn huizen belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is een leefbare situatie. Het bouwen van 
scholen, medische centra, infrastructuur en internettoegang zeer belangrijk. 
Daarnaast zijn er ook middelen nodig voor juridische ondersteuning. De juridische strijd om de 
wettelijke soevereiniteit is uitputtend. Het gaat hier dan ook om het meest betwiste stuk onroerend 
goed ter wereld! 
 
Het jaarlijkse doel voor dit project is €125.000, maar in feite is er voor dit project een veelvoud nodig. 

 
4. Bomen 

De bergen in het hartland van Israël zijn grotendeels kaal. Het planten van bomen is enorm belangrijk 
voor het land. Het is niet voor niets een belofte van God uitgesproken door Ezechiël: ‘Maar, bergen van 
Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël, want dat zal spoedig 
terugkeren’. (Ez. 36:8) 
De bewoners vragen uw hulp bij het planten van bomen. Want door het planten van bomen zijn de 
aanspraken op het land behouden voor de planters! 
De staat Israël zal een bijdrage leveren van zo’n 2.000 bomen. De bewoners willen er nog 1.000 bomen 
extra planten in 2021. Het planten van een boom kost zo’n €80 per boom (1,5 meter, planten, irrigatie, 
onderhoud, bewaking, enz.).  
 
De totale kosten voor dit project bedragen in totaal € 80.000 

 



4  

5. Medische zorg 
Niet alle soorten medische zorg zijn beschikbaar voor de bewoners in het hartland. Ze zijn daarvoor 
aangewezen op medische zorg in Jeruzalem. U begrijpt dat dit vanwege de reistijd niet praktisch is. Een 
plek voor medische zorg en de bijbehorende medische apparatuur en bijvoorbeeld meerdere 
ambulances zijn erg welkom. 
 
De kosten van dit project zijn nog niet bekend. 

 
6. Vooroordeel 

Er is veel verwarring over de juridische status van allerlei zaken in Judea & Samaria. Bijvoorbeeld: 
Sommige autoverhuurbedrijven willen niet dat hun auto’s daar rijden, sommige 
telefoonabonnementen werken niet in het hartland of bijvoorbeeld verzekeringen die niet uitkeren in 
het hartland. Dit moet anders, helpt u mee? 
 
De kosten van dit project zijn nog niet bekend. 

 
7. Land 

Het kopen van land in Samaria of Judea is een ingewikkeld proces. De verkoper wil meestal niet 
verkopen aan Joden, vanwege de straffen die hierop staan. In andere gevallen is de juridische status 
van grond een probleem. Toch wordt er wekelijks grond aangekocht. De procedures, de juridische 
kanten en de omwegen kosten tijd en geld. 
 
De kosten van dit project zijn nog niet bekend. 

 
Huidige situatie 
Stichting Israel Heartland is op 29 september 2020 opgericht. 
De voorbereidingen zijn getroffen. 
Het wachten is op een bankrekening en de verkrijging van de ANBI status. 
Het bestuur staat te poppelen om van start te gaan. 

 
Activiteiten van de organisatie 

De werkdoelen voor 2021 en de komende jaren zijn: 

1. Naamsbekendheid geven aan Stichting Israel Heartland; 

2. Het organiseren van zoom bijeenkomsten, waar voornamelijk Nati Rom de situatie in het Heartland 
en de projecten zal gaan uitleggen; 

3. Zodra de Corona maatregelen dit toe laten bijeenkomsten in het land organiseren; 

4. Zorgen voor een trouwe groep van donateurs in het kader van de projecten. 
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Organisatie 
Stichting Israel Heartland is op 29 september 2020 opgericht. 
 
KvK nummer:  80488544 
RSIN is:  861689392 
ANBI-status:  is aangevraagd 
Bankrekening:  een bankrekeningnummer is aangevraagd bij de ING Bank 
CBF erkenning:  deze zal in 2022 worden aangevraagd 
 
De stichting is bereikbaar via: 
Post:   Monseigneur Bekkersstraat 1, 2223 AP Katwijk ZH 
E-mail:   info@israelheartland.nl 
Website:  https://www.israelheartland.nl 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen, te weten: 
Voorzitter:  Bruin Frederik Barendsma 
Secretaris:  Netanel Rom 
Penningmeester: Huibert Gerard Verdoes 
Lid:   David Passal 
Lid:   Yonat Rom Meshulami 
Lid:   Arjen Domburg 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het bestuur is onbezoldigd.  
Zij ontvangen alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. 

 
Werknemers 

Stichting Israel Heartland heeft geen werknemers in dienst. 
 

Financiën 
Momenteel heeft Stichting Israel Heartland nog geen baten. 
De eerste kosten zijn door de bestuursleden zelf betaald. 

 

Het werven van gelden 
Voor het werven van gelden verwijzen wij u naar het onderdeel ‘Doelstellingen en strategie’ en 
‘Activiteiten van de organisatie’.  

 
Beheer en besteding van het vermogen 
Op dit moment heeft Stichting Israel Heartland nog geen vermogen. 
Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend ten bate van de projecten en beheerskosten. 

mailto:info@israelheartland.nl
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