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Inhoudelijk jaarverslag
Pastorale zorg
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Chabad on Campus is de pastorale
zorg. Wil de Joodse gemeenschap, in breedste zin van het woord, dat de jongeren zich
verbonden voelen met de gemeenschap en religie, is het van belang dat er voor hen
een aanspreekpunt is. Chabad on Campus voorziet in die behoefte door de activiteiten
van Esty en Yanki Jacobs.
Als het gaat om zaken die enigszins te maken hebben met religie, vaak op bijzondere
maar soms ook verdrietige momenten, weten de jongeren hem goed te vinden. Voor
het voltrekken van huwelijken, en/of de voorbereiding daartoe maar ook op verdrietige
momenten zoals begrafenissen en de begeleiding daaromheen, doen veel jongeren
beroep op hen. Het feit dat onze rabbijn en echtgenote zelf ook jong zijn maakt het
contact makkelijker. Nog belangrijker is dat zij de taal en mentaliteit van de jongeren
begrijpen en spreken en daarmee een makkelijke toegang tot pastorale zorg bieden.
In het moderne 2021 zijn jongeren in het algemeen op zoek naar zingeving. Dat is
wellicht ook de reden dat velen zich inzetten voor het klimaat of veganisme etc. Ook de
Joodse jongeren willen weten of het Jodendom hen ook zingeving te bieden heeft.
Hierover vinden er talloze privé dan wel groepsgesprekken plaats. Het is belangrijk en
essentieel om te vermelden dat deze gesprekken nooit een dwingend of gesloten
karakter hebben. Er wordt respectvol omgegaan met de ziens- en leefwijze van de
gesprekspartner en nooit zal de persoon op belerende wijze worden toegesproken. Als
het gaat over zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld seksualiteit, abortus of
echtscheidingen dan hebben veel mensen de behoefte om hier ook met een
rabbijn/rebbetzin over te spreken. Bij Chabad on Campus is het beleid om altijd aan te
horen, wellicht te adviseren indien daartoe behoefte is, maar mensen er ook altijd op te

wijzen, dat zij uiteindelijk zelf een keuze moeten maken. Niemand anders, ook geen
Rabbijn, familielid of ander hulpverlener mag- en kan voor hen beslissen.
Esty
Vanzelfsprekend delen Yanki en Esty de verantwoordleijkheid voor Chabad on Campus.
Echter vervult Esty op basis van haar eigen verantwoordelijkheid een essentiële plaats
bij Chabad on Campus. Zij bouwt de contacten uit met de mannen en vrouwen binnen
de doelgroepen en ook het organiseren van de verschillende challah bake events, de
girls-only-sjabbat, de zondagochten joodse les, bat mitswa lessen, begeleiding
voorafgaande de choepa alsook het adviseren van jonge moeders, behoort allemaal tot
de activiteiten waar Esty de absolute lead in heeft. Inmiddels is er ook een vaste
clientèle die elke vrijdagmiddag challes komen ophalen bij Esty en daardroor dus ook
thuis de sjabbat vieren.
Sociale hulpverlening
Uiteraard zijn er gesprekken die te maken hebben met religie. Een groot deel echter,
wellicht 80%, zijn veel breder qua inhoud. Omdat ons rabbijnen-echtpaar het
vertrouwen geniet van veel jongeren maar tegelijkertijd ook op een gepaste afstand
blijft, is het contact veelzijdig. Verbroken relaties, het vinden van een baan, omgang
met ouders, problemen op school, huisvesting etc. zijn onderwerpen waar men met
onze jongerenrabbijn en echtgenote over praat maar zij hoeven daar niet per se een
religieus standpunt over te horen. Esty en Yanki worden in deze niet benaderd als
rabbijn perse maar meer als vriend of vertrouwenspersoon met een luisterend oor. Het
spreekt vanzelf dat, wanneer er mogelijk sprake is van een mentale of lichamelijke
aandoening, de personen worden doorverwezen naar daarvoor aangewezen instanties
en personen (Sinaï Centrum etc.).
Voor veel mensen zullen de gesprekken alleen al voldoende zijn, maar soms is de
behoefte aan hulpverlening breder. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van
geschikte huisvesting, banen, en andere zaken dan zal de jongerenrabbijn deze
personen ook in contact brengen met de juiste partijen om hen verder te helpen.
Voor de gemeenschap in bredere zin is het belangrijk dat de jongeren ook bij zaken die
niet rechtstreeks te maken hebben met religie toch weten dat er “een gemeenschap” is

die hen helpt. Chabad on Campus wil op deze wijze duidelijk maken dat er zo een
gemeenschap is die klaar voor hen staat en waarmee men zich kan verbinden. En dat
het een verbinding is die voor het leven gesmeed kan worden.
Doelgroepen
Toen Chabad on Campus bijna acht jaar geleden begon, bestond de doelgroep
uitsluitend uit studenten. Maar de studenten van acht jaar geleden zijn nu afgestudeerd
en beginnen gezinnetjes te stichten, Tevens komen zij in een andere fase van hun
professionele leven. Chabad on Campus blijft voor hen de verbinding met de
gemeenschap. Datzelfde geldt voor hun partners als voor hun nog jonge kinderen - zo
is duidelijk geworden-. Tevens ontstaat er bij het doen van de choepot contact met de
ouders, grootouders, neven en nichten bijvoorbeeld. Tegelijkertijd komen er ook nieuwe
jonge studenten die op zoek zijn naar verbinding met hun Jodendom. Als een soort
olievlek verbreedt die verhouding tussen Chabad on Campus en de gemeenschap zich.
Wij voorzien dat er nog lang geen eind komt aan deze ontwikkeling, integendeel deze
zal zich alleen maar versterken.
Ook andere (leeftijd)groepen worden bereikt via samenwerking met andere
organisaties, (JBO, Maccabi etc.) maar ook omdat mensen ons rabbijnen-echtpaar
weten te vinden via via of door de aanwezigheid op social media.
Een ander voorbeeld hoe mensen in contact willen komen met Chabad on Campus is
hoe een aantal personen, in de leeftijd van 40/50, los van elkaar contact heeft
opgenomen met onze rabbijn. Zij gaven aan een dat zij het betreuren dat er voor hun
leeftijd, in bepaalde situaties, bijvoorbeeld indien ze een echtscheiding achter de rug
hebben, voor hun gevoel geen plek is in de gemeenschap waar ze zich thuis kunnen
voelen. Chabad on Campus heeft toen een brainstormsessie gehouden met tien
personen waaruit de oprichting van Mokum Social Club is voortgekomen. Chabad on
Campus heeft de eerste sjabbatmaaltijd gehost en geholpen met de opstart, maar met
de intentie dat deze groep uiteindelijk haar eigen activiteiten zouden gaan organiseren.
Terugblikkend kan gezegd worden dat dit succesvol was, de groep zich inmiddels heeft
aangesloten bij Maccabi maar voor bijvoorbeeld de sjabbatvieringen beroep doet op
Chabad on Campus.

Landelijk
Een essentieel uitgangspunt van Chabad on Campus is dat het zich niet alleen op de
grote steden richt maar ook en misschien juist een bijdrage wil leveren aan het joods
leven in de rest van het land. Om die reden bezoekt onze jongerenrabbijn met
regelmaat bijeenkomsten in de voor joodse studenten in Groningen, Utrecht, Maastricht
etc en onderhoudt hij contact met jongeren door heel het land. Ook verleent Chabad on
Campus advies en ondersteuning aan lokale Joodse gemeenschappen en
functionarissen, hoe ook zij jongeren op een efficiënte manier kunnen bereiken.
Externe contacten (overheid etc)
Overheidsorganisaties hebben bij een gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse
gemeenschap vaak ook behoefte aan jonge gezichten. Zo was bijvoorbeeld bij een
gesprek tussen de Joodse gemeenschap en politicus Geert Wilders in de Obrecht
Synagoge, ook onze jongerenrabbijn aanwezig. Bij het ambtswoning-dialoog van de
burgemeester van Amsterdam, is Yanki Jacobs een vaste deelnemer. Ook bij
verschillende herdenkingen en andere gelegenheden in het land wordt er beroep
gedaan op onze jongerenrabbijn om te spreken en aanwezig te zijn. In velerlei
gesprekken die zowel op lokaal als op landelijk niveau worden gevoerd met raadsleden,
tweede kamer leden en andere volksvertegenwoordigers betreft het vaak onderwerpen
als vrijheid van G-dsdienst, vrijheid van onderwijs en de bestrijding van antisemitisme
en discriminatie. Naast deze overheidsinstellingen zijn er ook ander organisaties die met
regelmaat beroep doen op onze jongerenrabbijn. Het betreft uiteenlopende organisaties
zoals scholen, universiteiten maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis.
Voorafgaande aan de gesprekken neemt Yanki contact op met specialisten op specifieke
gebieden (CJO, CIDI, BleW of anderen) om goed voorbereid aan te kunnen schuiven bij
een overleg.
De deelname aan het publieke debat is niet alleen belangrijk voor het debat zelf, maar
draagt dit ook bij aan de informatie en kennis van onze jongerenrabbijn. Hij kan
hierdoor het gesprek over vaak ingewikkelde kwesties beter voeren met de studenten
en jongeren.

Publicaties
Chabad on Campus mag zich verheugen op belangstelling van en in de media. Met
enige regelmaat worden er in het NIW foto’s gepubliceerd van de activiteiten van
Chabad on Campus. Ook heeft Yanki Jacobs als vaste gast deelgenomen aan het Radio
1 programma: Dit is de Zondag. Een programma waarin de gasten één uur de tijd
krijgen om het te hebben over zingeving en relevant nieuws. Tevens heeft onze
jongerenrabbijn gedurende 2020 wekelijks een column geschreven voor de website
joods.nl en publiceerde eind december 2020 het Reformatorisch Dagblad een interview
met als titel “Jongerenrabbijn voor alle leeftijden” en publiceerde het Financieel Dagblad
een interview over zingeving vanuit Joods perspectief.
Het beleid van van onze jongerenrabbijn is dat de contacten met media voornamelijk
moeten gaan over positieve aspecten van het Jodendom en minder over antisemitisme
en Israel problematiek. Dit omdat het belangrijk is dat onze eigen jongeren beseffen dat
het Jodendom veel meer te bieden heeft dan alleen “hoofdpijndossiers”. Chabad on
Campus heeft niet de pretentie de hele Joodse gemeenschap te willen
vertegenwoordigen. Dat ligt niet op haar weg. Toen op verzoek van Thijs van de Brink
onze jongerenrabbijn deelnam aan het programma “Nieuwlicht” heeft Yanki Jacobs
gesteld dat hij dit alleen wilde doen tezamen met een persoon van het CJO dan ook een
andere Joodse instantie.
Samenwerking
Chabad on Campus is er voor de versterking van de bredere Joodse gemeenschap in
zijn geheel. In het verlengde daarvan adviseert en ondersteunt en adviseert Chabad on
Campus ook andere organisaties daar waar mogelijk. Organisaties met wie er wordt
samengewerkt of die een beroep hebben gedaan op onze jongerenrabbijn gedurende
het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld: Maccabi Nederland, Joods Bijzonder Onderwijs, de
Israëlische Ambassade, de Joodse Gemeenste Amsterdam, Haboniem, JMW, Bij Leven
en Welzijn, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Rode Kruis.
Blew

Een bijzondere band is er met Bij Leven en Welzijn, de organisatie
verantwoordelijk voor de veiligheid van de Nederlands Joodse gemeenschap. Los
van de zeer gewaardeerde activiteiten die Chabad on Campus organiseert voor
de vrijwilligers van BLeW, is Yanki Jacobs inmiddels aangesteld als huisrabbijn
voor Bij Leven en Welzijn
Financiering
Chabad on Campus wordt gefinancieerd door Nederlandse stichtingen en
particulieren. Substantiele bijdragen worden verleend door Stichting Collectieve
Maror-gelden Nederland en Stichting Levi Lassen.
Ook ontvangen wij ondersteuning meer als 100 individuele donateurs.
Bestuur
Mr. D. Stibbe, Voorzitter
Drs. C. Schottland, Secretaris
Drs. W. Koster, Pennigmeester
Drs. B. Polak, lid
Gegevens Stichting
Stichting Chabad on Campus Nederland
KvK, 61073288
Correspondentieadres:
Gustav Mahlerplein 2
1082MA amsterdam
e. yj@chabadoncampus.nl
w. www.chabadoncampus.nl
IBAN. NL14ABNA0422148091

