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När covid-19 drabbade världen och förändrade livet i 
Israel, Sverige och resten av världen, fruktade vi givetvis 
att krisen skulle förvärra de existerande problemen i Jaffa 
och omgivande områden. Till vår häpnad fann vi att vi 
inte stod ensamma i vår oro. Genom kontakter med vänner 
runt om i världen fann vi med ödmjuk tacksamhet att våra 
understödjare förblev trofasta i sitt stöd till Jaffainstitutet 
under denna svåra tid.

Trots isolering av aldrig tidigare skådad omfattning har 
ändå några oväntade kopplingar ägt rum under 2020. Om 
fjolåret lärde oss något, är det att man aldrig kan förutse 
framtiden. Men trots detta, och med ert stöd, planerar vi 
att fortsätta ungefär likadant som vi har gjort de senaste 40 
åren: fast beslutna att bekämpa fattigdomen.

Framgångsrika projekt 2020
Här är några av de undervisnings- och terapeutiska pro-
gram vi framgångsrikt genomförde under 2020.

SHALOMPROJEKT – JAFFAINSTITUTET

Bärbar dator till alla barn
Särskilda matpaket till åtta tusen hushåll delades ut till påsk och det judiska nyåret 
av Jaffainstituet. Genom aktiva insatser och stöd från understödjarna har Jaffain-
stituet kunnat fortsätta sitt arbete att bekämpa fattigdomen – trots coronakrisen.

Centra för utbildningsaktiviteter efter skoltiden. 
Under de tre nedstängningarna, på grund av coronaviruset, 
var det viktigt att vår personal bibehöll kontakten med våra 
deltagare i riskgrupperna för att säkerställa deras trygghet 
och välbe!nnande. Eftersom dessa barn inte har tillgång 
till dator hemma köpte vi in och delade ut en bärbar dator 
till varje barn. Vid dessa tillfällen skapade varje program-
koordinator kontaktgrupper på nätet för barnen där de hade 
gemensamt dagsschema med aktiviteter som konstprojekt, 
hittalekar i lag, danstävlingar, vetenskapsexperiment och 
utbildningsprojekt. Genom videochattar fortsatte också 
Jaffainstitutet att förse deltagarna med läromässig assistans.

Förälder-Barn-Centra. Under hela detta prövosamma 
år har personalen på båda våra Förälder-Barn-Centra 
arbetat ihärdigt för att bibehålla kommunikationen med 
föräldrarna i de olika grannskap de betjänar. Genom tele-
fonsamtal och videochattar varje vecka kunde personalen 
hålla sig uppdaterad om varje familjs emotionella och 

”Cozy Consert”. Med hjälp av fantastiska volontärer kunde 20 musiker uppträda säkert för 300 äldre personer på 90 platser i 
Jaffa och södra Tel Aviv.
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praktiska behov och kunde ställa upp med stöd, råd och 
nyttig information. Centret har också haft aktiva Facebook-
sidor för att informera grannskapet om alla virtuella 
erbjudanden; bland annat intressanta videor med sånger 
och danser som familjerna kan öva på hemma. Program-
met har också levererat material för konsthantverk till varje 
familj som ett läromässigt och terapeutiskt utlopp under 
denna långa karantän.

Sällskap för de gamla. Äldre drabbades särskilt hårt 
av covid-19-krisen, både ifråga om fysisk och mental hälsa. 
Vår personal och våra volontärer skapade ett virtuellt 
stödnätverk och ringde upp deltagarna dagligen. Vi till-
handahöll även professionellt terapeutiskt stöd vid de mer 
allvarliga fallen av posttraumatiskt stressyndrom och ång-
est. Genom denna process kunde deltagarna berätta om sin 
oro för att drabbas av coronavirus och få slut på livsmedel, 
liksom ökade känslor av ensamhet och traumatiska barn-
domsminnen från Förintelsen som kom upp till ytan igen.

Vanligtvis levereras matpaket till 500 fattiga familjer per må-
nad. Men till påsk och det judiska nyåret levererades särskil-
da matpaket till hela 8 000 hushåll.

I juli introducerade Jaffainstitutet vår första serie någonsin 
av ”Cozy Concert”, en insats för gemenskap under trygga 
förhållanden mitt i pandemin. Med hjälp av 40 fantastiska 
volontärer kunde vi låta 20 musiker uppträda på avstånd 
för 300 gamla på 90 platser i Jaffa och södra Tel Aviv för 
att skänka hopp åt våra isolerade programdeltagare.

Livsmedelsstöd
Centra för matdistribution. Varje månad leverer vi 
livsmedel i konservform till 500 fattiga hushåll som 
hälso- och socialdepartementet hade bett oss att bistå. 
Covid-19 medförde en stor kris och våra volontärer kunde 
inte vara "er än tio personer samtidigt när de packade 
dessa kartonger. På grund av den ekonomiska krisen 
hänvisade hälso- och socialdepartementet också 43 nya 
familjer till vårt center för matdistribution. Vi försåg 
också "er än 8 000 hushåll med särskilda matpaket till 
påsk och Rosh Hashanah (det judiska nyåret, red. anm.). 
Utöver mat i konservform levererade vi varma måltider, 
munskydd och hygienprodukter liksom donerade leksa-
ker, kläder, blöjor, sänglinne, torrmjölk och presentkort.

I dessa prövosamma tider är Jaffainstitutet 
djupt tacksamma till Shalom över Israel  
i Sverige. Utan er hade vi inte klarat det.  

Tack för att ni är en del av Jaffa-familjen!

Hälsning från Jaffainstitutet
Översättning Bengt-Ove Andersson

Foto: Leif Lundberg

Var med och stöd Jaffainstitutet och deras fantastiska 
arbete. Med QR-koden Swishar du enkelt din gåva. Det 
går också bra att knappa in Swishnumret till Shalom 
som är: 123 352 68 03.
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