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Een heel bijzondere Israelreis 
 
 
Zikna lanceert binnenkort i.s.m. de stichting Okay reizen een nieuw project. 
 
Er is behoefte aan een mogelijkheid voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen reizen om toch 
een reis te kunnen maken naar een ons allen geliefd reisdoel: Israel. 
 
Zikna en Okay-reizen gaan dit mogelijk maken. 
 
De stichting Okay reizen specialiseert zich in het organiseren van reizen voor ouderen die niet 
meer zelfstandig kunnen reizen. Het gaat vaak om reizen waarbij intensieve begeleiding nodig is. 
Deze reizen zijn meestal individuele reizen, maar reizen in kleine groepsverbanden is ook een optie. 
Wij plannen een groepsreis naar Israel. 
 
Volgens de planning wordt een reis georganiseerd voor een groep van 6 tot 8 mensen. Uiteraard zal 
adequate verpleging en medische zorg meegaan. Maar er is ook behoefte aan meer zorg dan dat. 
De reizigers zullen mensen nodig hebben die hun helpen tijdens de reis, bij het in en uitpakken 
maar ook bij het binnengaan van een bus of een museum.  
 
Teneinde de reizen betaalbaar te houden dient dat te gebeuren met vrijwilligers.  Zikna zal deze 
vrijwilligers gaan verzorgen. Tegelijkertijd zullen de reizigers in Israel ook oog in oog staan met hun 
verleden en hun identiteit, een situatie die vraagt om een pastoraal gesprek, ook hierin zal Zikna 
kunnen voorzien. 
 
Op zondag 24 maart aanstaande om 14.30 uur vindt er een bijeenkomst plaats in Beth Shalom, 
Kastelenstraat 80, Amsterdam-Buitenveldert voor potentiele belangstellenden.  
 
Daar zullen Zikna en Okay reizen zich voorstellen. Tevens zullen allerlei zaken aan de orde komen 
zoals reis, verblijf, prijs, programma en begeleiding. In overleg met de geïnteresseerden zal een 
conceptprogramma worden opgesteld. De Stichting Okay heeft ook mogelijkheden om subsidies te 
verkrijgen voor deze reis. Ook dat zal dan aan de orde komen. De bijeenkomst zal om plm. 16.00 
uur afgelopen zijn. Naar het zich laat aanzien zal deze reis in het najaar van 2019 plaatsvinden. 
 
Heeft u zin en/of interesse?  
 
Meldt u zich voor deze bijeenkomst aan via telefoon: 020 670 6012 of 06 1867 9934  
Per email: info@okay-reizen.nl of shmuelskatz@gmail.com 
 
 
Tot ziens op 24 maart! 
 
 
Shmuel Katz, pastoraal werker Zikna 
 
Eddy Linthorst, Okay reizen  
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