
Een warm Thuis. 
Een liefdevolle 
familie. Een 
gemeenschap vol 
toewijding.

Meld je aan als vrijwilliger
Heb jij een hart voor mensen en steek je graag je handen uit de mouwen? Dan is 
vrijwilligerswerk bij ADI in Israël echt iets voor jou!

Maak een gift over (belastingaftrekbaar)
Honderden kinderen rekenen op ons – 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 
dagen per jaar – om hen te voorzien van de beste zorg in een warme en liefdevolle 
omgeving.

Bid voor ons 
God heeft ons deze bijzondere kinderen toevertrouwd. Bid alsjeblieft dat we hen 
de best mogelijke zorg kunnen bieden waar ze recht op hebben om hun leven ten 
volle te kunnen leven.

Bezoek de ADI-webwinkel
Je kunt op de ADI-website allerlei producten vinden die door onze bewoners zijn 
gemaakt. Door deze producten te bestellen, ondersteun je het werk van ADI en 
help je mee aan een zingevende dagbesteding voor de bewoners.

ADI-promotiemateriaal
Bestel gratis promotiemateriaal op onze website!

Meer dan 400 kinderen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking
en een complexe medische conditie wonen in ADI Jeruzalem en ADI Negev ‘Nachalat Eran’ 
en ontvangen daar geavanceerde medische, educatieve en rehabilitatieve zorg. 
Daarnaast verleent ADI (voorheen ‘ALEH’) circa 70.000 ambulante behandelingen per jaar.

€

Stichting ADI Israël (voorheen ‘ALEH’) || Rekening nr. NL92 ABNA 0528 1700 15
Website:  www.adi-israel.nl  || Facebook: ADINederlands || Email: info@adi-il.nl
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Ein warmes Zuhause. 
Eine liebevolle Familie. 
Ein globales Netzwerk 
voller Hingabe. 

Bewerben Sie sich als Volontär
Entdecken Sie das ADI Freiwilligenprogramm unter https://adi-israel.de/freiwillige

Helfen Sie durch eine Spende
Tragen Sie dazu bei, dass ADIs Kinder auch in Zukunft von der herausragenden 
Betreuung und liebevollen Umgebung in ADI profitieren können, die sie benötigen. 
https://adi-israel.de/spenden

Tikkun Olam – Reparieren Sie die Welt
Machen Sie mit und verbessern Sie unsere Gesellschaft und die ganze Welt durch 
Nächstenliebe, Herzlichkeit und Wohltätigkeit!

Besuchen Sie unsere ADI Boutique 
Alle Produkte, die Sie hier finden, wurden von den ADI-Bewohnern hergestellt: 
https://adi-israel.de/boutique

Bestellen Sie die ADI Broschüre oder das ADI Poster für Ihr Schwarzes Brett! 
https://adi-israel.de/werbematerial

ADI ist israelweit das Betreuungsnetzwerk mit dem umfangreichsten Angebot für Kinder 
und junge Erwachsene mit schweren komplexen Behinderungen. Bei ADI schauen wir auf 
die Fähigkeiten der Kinder und nicht nur auf ihre Einschränkungen. Durch individualisierte 
Therapiepläne und viel Liebe und Zuneigung ermöglichen wir es unseren Schützlingen, ihr 
Potential maximal zu entfalten.

Freunde von ADI Negev-Nahalat Eran in Deutschland e.V. | Nürnberger Str. 61-62, 
10787 Berlin | VR37530B  info@adi-israel.de  adi-israel.de  ADI Israel 

 adiisraeleurope | Berliner Sparkasse: IBAN DE10 1005 0000 0190 9612 52
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