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1. Verslag van de activiteiten 

 
 

Afvalwaterzuivering: wetenschappelijke samenwerking HU en Palestijnse universiteit  
In 2016 werd een voorstel goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de 
wetenschappelijke samenwerking tussen de Hebreeuwse Universiteit en een Palestijnse 
universiteit. Het onderwerp van de samenwerking is onderzoek verrichten naar de mate 
waarin afvalwater vervuild is en gefilterd dient te worden voor agrarische doeleinden: 
 
"Laying the basis for a joint national policy to promote safe and productive use of irrigation 
with treated wastewater: Appraisal of risks to agricultural crops and to the environment in 
Israel and the Palestinian Authority". Het onderzoek beoogt richtlijnen voor 
waterzuiveringsbeleid op te stellen voor het zuiveren van afvalwater dat kan worden ingezet 
voor irrigatiedoeleinden. Naast het onderzoeken van afvalwater en grondmetingen vormen 
ook de gewassen onderdeel van het onderzoek. 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken kende in het najaar van 2016 een subsidie toe van  
€ 1.854.797 voor een vierjarig project dat in november 2016 officieel van start ging. In 2017 
werd een aantal zaken voor dit project gefinancierd, waaronder het veldwerk, de eerste 
analyses en in het bijzonder de aanschaf van twee precisie-analysesystemen met een totale 
waarde van € 700.000. Met name het proces van acquisitie van de machines was zeer 
complex en daarmee tijdrovend. 
 
 
Truman Institute 
Evenals voorgaande jaren heeft de NVHU € 40.000 gedoneerd aan het Truman Institute, 
onderdeel van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Het geld zal worden aangewend 
voor financiering van de organisatie en het stimuleren en initiëren van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van vredebevordering en internationale politieke verhoudingen en 
samenwerking. 
 
 
Donor- en achterbanactiviteit: Debat minister van Buitenlandse Zaken en voormalig 
ambassadeur van Israël in Nederland  
Op 15 november 2017 organiseerde de NVHU een debat tussen (ex-)minister Bert Koenders 
van buitenlandse zaken en voormalig ambassadeur van Israël in Nederland Yossi Gal. Het 
debat werd geleid door Felix Rottenberg. Er werd gesproken over thema’s als Israëls positie 
in het veranderende politieke speelveld in het Midden-Oosten, de relatie met de VS en het 
stagnerende vredesproces met de Palestijnen. Het debat, waar zo’n 200 mensen op 
afkwamen, werd voorafgegaan door een korte introductie van prof. Asher Cohen, voorzitter 
van de Hebrew University. 
 
 
Parkinsonproject  
2016 Zou het laatste jaar zijn van het twee jaar durende onderzoeksproject ter bestrijding  
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van de ziekte van ParkInson door prof. H. Bergman van de Hebrew University, met als titel:   
"Closing the loop for understanding and treating Parkinson's disease".  
Professor Bergman verzocht de NVHU om verlenging van zijn onderzoek (zonder 
aanvullende bijdrage). De onderzoeksresultaten en publicaties zullen waarschijnlijk in 2018 
uitkomen.  
 
 
Ondersteuning Lev Tsion Institute 
In 2017 werd gestart met de ondersteuning van het Lev Tsion Institute, onderdeel van de 
Hebrew University. Het onderzoek dat zich richt op taalstudie wordt voor vier jaar 
ondersteund door de NVHU.  
 
 
Communicatie  
In het verslagjaar werd met regelmaat geadverteerd ten behoeve van het vergroten van de 
naamsbekendheid. Daarnaast vonden mailings plaats naar de achterban van de stichting. 
Ten behoeve van het eerder genoemde debat werd een mailing verstuurd en werden roll-up 
banners gemaakt. 
 
 
Organisatie  
Het afgelopen jaar heeft de organisatie geen interne staf gehad. De projecten in Israël (en de 
Palestijnse gebieden) werden ondersteund door José Hak, die de verschillende projecten 
procesmatig en financieel heeft begeleid. Vanwege de complexiteit van het Waterproject 
heeft vanuit het bestuur penningmeester Ilan Roos supervisie gegeven.  

 

Bestuur 
We zijn verheugd te melden dat in 2017 het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe 
bestuursleden. Michel Waterman als lid. Hij gaat zich onder andere bezig houden met de 
organisatie van activiteiten. Rachel Reedijk, ook toegetreden als lid, neemt het secretariaat 
voor haar rekening. Penningmeester Ilan Roos heeft in 2017 supervisie gehad over het 
WATER-project en heeft binnen dit project de acquisitie van machines begeleidt. Ilan Roos 
heeft met instemming van het bestuur hiervoor een honorarium ontvangen. 

 

Amsterdam, april 2018 

Harry J. van den Bergh, voorzitter    Ilan Roos, penningmeester 
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Harry J. van den Bergh  - voorzitter 
Ilan Roos   - penningmeester 
Rachel Reedijk  - secretaris 
Michel Waterman  - lid 
David Kat   - lid 
Danielle van Gelder  - lid 
 
Projectmanagement - José Hak  
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