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• Jeel al Amal (Generatie van de Hoop)
1972 als een sociale instelling voor de bescherming
en het welzijn van behoeftige jongens.

• De naam Jeel al Amal werd gekozen als symbool
van hoop op een goed opgeleide generatie onder
de moeilijke politieke en sociale omstandighedende moeilijke politieke en sociale omstandigheden
die het gevolg zijn van de Israëlische bezetting van
Palestina sinds 1967.

• Vanaf de oprichting wordt de instelling geleid door
een bestuur dat bestaat uit
de Palestijnse gemeenschap.

• In februari 1997 is het Lazarus Huis voor meisjes
opgericht als antwoord op de behoefte aan een huis
voor behoeftige meisjes, die vaak familie zijn van
jongens in Jeel al Amal.
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Vanaf de oprichting wordt de instelling geleid door
een bestuur dat bestaat uit 9 toegewijde leden van
de Palestijnse gemeenschap.
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Jeel al Amal

Na de oprichting groeide het
aantal weesjongens binnen
het jaar van 10 tot 120.
Zij ontvingen volledige
ondersteuning en
bescherming in het
jongenshuis.

Jeel al Amal



Jeel al Amal

• Vanaf de oprichting was de bedoeling van
deze instelling

• antwoord geven op noden in maatschappij
en plaatselijke gemeenschappen

• door zorg te dragen voor wezen en sociale
noodgevallen uit de verschillende regio’snoodgevallen uit de verschillende regio’s
van Palestina.

• Jeel al Amal heeft als doel het gebrek aan
liefde en zorg door de familie aan te vullen

• door te zorgen voor een veilige omgeving,
• fatsoenlijke leefomstandigheden,
• goede opleiding en opvoeding,
• gezondheidszorg en
• psychologische begeleiding.

Jeel al Amal

Vanaf de oprichting was de bedoeling van

antwoord geven op noden in maatschappij

door zorg te dragen voor wezen en sociale
noodgevallen uit de verschillende regio’snoodgevallen uit de verschillende regio’s

Jeel al Amal heeft als doel het gebrek aan
liefde en zorg door de familie aan te vullen
door te zorgen voor een veilige omgeving,



• In Jeel ontvangen
tegenwoordig 92 jongens, in
de leeftijd van 2 tot 17 jaar,
gastvrijheid en zorg.

Jeel al Amal

• Jeel omvat het jongenshuis
en een eigen gemengde
basisschool.

• Jeel is in de loop van de jaren
gesteund vanuit binnen
buitenland door meerdere
internationale donors,
kerkelijke organisaties en
vrienden van Jeel al Amal.
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• In het jongenshuis wonen
kinderen die door hun familie
zijn verlaten.

• Voor voeding, kleding en al
nodig is voor hun opleiding
medische zorg, zijn ze
aangewezen op Jeel al Amal.

Het Jongenshuis
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• In het huis zijn slaapkamers
ontspanningsruimten, een
keuken, eetzaal, wasserij
voorraadruimten.

• Het jongenshuis wordt geleid
door een aantal “huismoeders
die toegewijd zijn aan de
jongens. Aan hen schenken
liefde, begrip en aandacht
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Jeel al Amal school
• De gemengde basisschool verzorgt gratis onderwijs voor

meisjes. Naast de wezen uit het jongenshuis zijn er kinderen van arme
Palestijnse families uit Betanië en omgeving.

• De school werkt in overeenstemming met de voorschriften van de Palestijnse
Vereniging van Liefdadige Instellingen en het leerplan en opvoedkundige
voorschriften van het Ministerie van Onderwijs.

• De school biedt aan weesjongens de mogelijkheid om te leren en ook om
door onderling contact met andere kinderen uit omliggende gemeenschappendoor onderling contact met andere kinderen uit omliggende gemeenschappen
hun weerbaarheid en sociale integratie te versterken.

• De meeste kinderen slagen en vervolgen met een middelbare, hogere of
beroepsopleiding. Ze worden succesvolle en productieve burgers.

• Vier oud-leerlingen van de school zitten nu in het bestuur van Jeel al Amal.

Jeel al Amal school
De gemengde basisschool verzorgt gratis onderwijs voor 350 jongens en
meisjes. Naast de wezen uit het jongenshuis zijn er kinderen van arme
Palestijnse families uit Betanië en omgeving.
De school werkt in overeenstemming met de voorschriften van de Palestijnse
Vereniging van Liefdadige Instellingen en het leerplan en opvoedkundige
voorschriften van het Ministerie van Onderwijs.
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door onderling contact met andere kinderen uit omliggende gemeenschappendoor onderling contact met andere kinderen uit omliggende gemeenschappen
hun weerbaarheid en sociale integratie te versterken.
De meeste kinderen slagen en vervolgen met een middelbare, hogere of
beroepsopleiding. Ze worden succesvolle en productieve burgers.
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Afdelingen voor Bijzonder Onderwijs

• Deze afdelingen omvatten groep 3-8 voor leerlingen met bijzondere behoeften.
• Leerlingen komen uit verschillende regio’s zoals Betanië, Abu Dees en Sawahre.
• Zij mengen zich allen onder de auspiciën van Jeel al Amal.???????????

Afdelingen voor Bijzonder Onderwijs

voor leerlingen met bijzondere behoeften.
Leerlingen komen uit verschillende regio’s zoals Betanië, Abu Dees en Sawahre.
Zij mengen zich allen onder de auspiciën van Jeel al Amal.???????????



Crèche en kleuterklasCrèche en kleuterklas



Einde schooljaar van devan de kleuterklas



Lagere schoolLagere school



Lagere school

Afdelingen voor bijzonder
ruimten voor activiteiten,
sportveld,
bibliotheek,
plaatsen voor kunstzinnigeplaatsen voor kunstzinnige
en speelplaatsen.
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Lagere school

Er zijn ongeveer 35 leerkrachten
op de school van Jeel al Amal.
Zij zijn gespecialiseerd op
verschillende onderwijskundige
terreinen.

Lagere school



Wetenschappelijk lab

Het wetenschappelijk lab is uitgerust
met gereedschap en aparatuur
die aansluiten bij
wat de leerlingen aan kunnen.

Wetenschappelijk lab



Computer Lab

In het  Computer lab
staan 18 nieuwe computers.
Daarop kunnen de leerlingen
de eerste vaardigheden
onder de knie krijgen.
Dit is noodzakelijk
om in de moderne tijd te leven.

Computer Lab



Activiteiten op gebied van kunst en drama

Om de kinderen te
bemoedigen hun
kunstzinnige talenten
te ontwikkelen zijn
verschillende plaatsen,
binnen en buiten het
schoolgebouw van Jeel
al Amal, bestemd  voor
allerlei vormen van
kunst en drama.
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Af en toe de dagelijksedagelijkse sleur doorbreken.



Wetenschap enen ontdekkingen



Sport activiteitenactiviteiten



Sport competitiescompetities



Leerzame en ontspannende

Jeel al Amal biedt de kinderen dagelijks een
verscheidenheid van ervaringen. Dit is een
belangrijke strategie om te zorgen dat de
kinderen van Jeel al Amal een gewoon leven
leiden, zoals elk ander kind in de wereld.

Zij verdienen het dat zij kunnen zorgen voor
hun sociale integratie, en bovendien dat ze
hun innerlijke kracht en de verwachtingen
voor hun toekomst versterken.

In 2010 zijn tien jongens uitgenodigd door
het gemeentebestuur van Bobigny in
Frankrijk voor een zomerkamp. Deze reis
zullen ze zich heel hun leven herinneren.
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“IN WELKE TAAL
HUILT
EEN
KIND?”KIND?”
Alice Sahhar

WELKE TAAL



Jeel al Amal
Bedankt

de kinderende kinderen

Jeel al Amal
Bedankt voor uw steun aan

kinderen van Jeel al Amal.kinderen van Jeel al Amal.


