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די צילן זענען בַאשריבן אינעם   .1999די ֿפונדַאציע יִידיש איז געגרינדעט געווָארן אין יָאר 
   :הלשון-מעמָארַאנדום בזה-גרינדונגס

 .ל''קָאלעקציע ֿפון מירַא רַאֿפַאלָאוויטש ז-ָאּפהיטן און עֿפענען ֿפַארן עולם די יִידישע ביכער

ליטערַאטור און קולטור אין די  ,בַאשיצן און ַאנטוויקלען די יִידישע שּפרַאך ,דערהַאלטן
  .נידערלַאנדן

זי הָאט  .מירַא רַאֿפַאלָאוויטש איז געווען ַא ּפיָאנער אויֿפן ֿפעלד ֿפון יִידיש לשון און קולטור
ווָאס זענען  ,געגעבן ַא שטַארקן ַאימּפולס צו דער ָארגַאניזַאציע ֿפון די יִידישע ֿפעסטיווַאלן

אויך  .ֿפָארגעקומען אין ַאמסטערדַאם אין די לעצטע צען יָאר ֿפון ֿפַארגַאנגענעם יָארהונדערט
אין איר ּפרָאֿפעסיע ֿפון דרַאמַאטורג הָאט זי בַאוויזן איר קענטשַאֿפט און טיֿפע קרובהשַאֿפט 

 .צו יִידישקייט

איר יִידישע ביבליָאטעק זָאל געעֿפענט זַײן ֿפַאר יעדער  ,איז געווען איר בֿפירושער ווּונטש'ס
  .איינעם ווָאס איז  צוגעבונדן צו יִידיש

 הינטערגרונט

רעדנדיקע יִידן געוווינט אין -יִידיש ,איירָאּפעישע-מלחמות הָאבן ַא סך מזרח-ַאר די וועלטֿפ
ַאקטיוויטעטן הָאבן איבערגעלָאזן שטַארקע שּפורן אין דער -זייערע קולטור .אונדזער לַאנד

  .ָאט ַאזַא בַארַײכערונג טָאר ניט ֿפַארֿפַאלן ווערן .הָאלענדישער געזעלשַאֿפט

-ווָאס רעכענט יִידיש צו די מינָאריטעט ,אויך די ָאנערקענונג דורכן איירָאֿפעישן ֿפַארבַאנד
ווָאס די ֿפונדַאציע  ,איז איינער ֿפון די וויכטיקע עלעמענטן ,שּפרַאכן מיט ַא ווערטֿפולער ירושה

.יִידיש וויל אונטערשטיצן

 בַאשלוסן-טעטיקייטס

מירַא זיך ֿפַארנעמען מיט דער צוטריטלעכקייט און ֿפַארגרעסערונג ֿפון דער      .1
ווָאס הָאט איר אייגענעם לָאקַאל אין בנין ֿפון דער  ביבליָאטעק-רַאֿפַאלָאוויטש

    .ליבערַאלער יִידישער קהילה אין ַאמסטערדַאם

ָארגַאניזירן  ווייניקסטנס איין מָאל ַא יָאר ַא צוזַאמענטרעף ָאדער סימּפָאזיום      .2
  .מומחים ֿפון דער יִידישער וועלט/ַארום ַא בַאשטימטער טעמע מיט רעֿפערענטן

מוזיקַאליש קָאנצערט אין לָאקַאל ֿפון -ָארגַאניזירן צוויי מָאל ַא יָאר ַא ליטערַאריש     .3
   .דער ביבליָאטעק

ַא ליטערַארישע ֿפערטליָארשריֿפט מיט ַארטיקלען און  ,גרינע מדינהַארויסגעבן      .4
איז גרינע מדינה שױן  2004אין יָאר  .אינֿפָארמַאציעס ֿפון דער יִידישער וועלט

   .ַארַײנגעגַאנגען אין ֿפערטן יָארגַאנג

-ֿפָארמירן נַײע לייען .קורסן ֿפַאר ָאנהייבער און ווַײטהַאלטערס-איניציִירן שּפרַאך     .5
  .קרַײזן
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ּכדי  ,בַײשטַײערערס און סובסידיַאנטן ,ֿפרַײנט ,װערבעווען סימּפַאטיקערס     .6
 .אונדזערע טעטיקייטן מקיים צו זַײן

לײענקרַײזן 

 :זַײט עטלעכע יָארן ֿפונקטיָאנירן אין ַאמסטערדַאם שוין צװײ יִידישע קרַײזן
 ;אײנער ֿפון זײ איז ַא ליטערַארישער לײענקרַײז ֿפַאר װַײטהַאלטערס

 .שלום-װָאס טוט זיך ָאּפ אין בנין ֿפון בית ,קרַײז-דער צװײטער איז ַא שמועס

שּפרַאכקורסן 

און אין  ,יִידישע שּפרַאכקורסן קומען ֿפָאר אין ַאמסטערדַאם בַײם ֿפָאלקסאוניװערסיטעט
 .צענטער-לײדען בַײם יידישן סטודיען
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