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De Stichting Jiddisj stelt zich tot doel de Jiddisje taal, literatuur en cultuur in Nederland te 

bevorderen. Haar activiteiten bestaan uit: 

• de organisatie van themabijeenkomsten en literair-muzikale middagen. 

• de publicatie van het tijdschrift Grine Medine.  

• het stimuleren van cursussen in de Jiddisje taal. 

• het beantwoorden van vragen m.b.t. het Jiddisj 

FONDSENWERVING: 

• Om de Stichting onder de aandacht te brengen en om fondsen te werven beschikt de 

Stichting over een bestand van ruim 200 (in maart 2019: 215) adressen van donateurs 

en belangstellenden.  

• Minstens eenmaal per jaar versturen we een mailing met een verzoek tot donatie. 

• Ook op de website van de Stichting, www.stichtingjiddisj.nl, staat vermeld dat men het 

werk van de Stichting kan steunen door een donatie over te maken.  

• Tevens onderzoeken we andere mogelijkheden om fondsen te werven.  

• Op het ogenblik innen we jaarlijks gemiddeld 140 donaties. Donateurs die minimaal  

 € 30,-  per jaar overmaken krijgen twee maal per jaar de Grine Medine toegestuurd.  

• Losse nummers van Grine Medine worden verkocht tegen een telkens vast te stellen 

verkoopprijs, excl. verzendkosten. 

• Enkele donateurs doen, al dan niet regelmatig, grotere schenkingen.  

ACTIVITEITEN: 

• De redactie van Grine Medine heeft regelmatig redactievergaderingen. Het tijdschrift 

verschijnt tweemaal per jaar en wordt verzonden naar donateurs die minstens € 30,- 

hebben overgemaakt.  

• Minimaal 1x per jaar organiseren we een evenement, zoals een concert van een 

(internationaal) bekende Jiddisje zanger of musicus, een voordracht of lezing over een 

Jiddisj onderwerp, een filmvertoning van een Jiddisje film.  

• Voor de evenementen wordt over het algemeen een entreeprijs geheven, maar onze 

donateurs krijgen korting of gratis toegang.  

• De evenementen worden per brief, en indien mogelijk via e-mail, bekendgemaakt aan 

alle belangstellenden en zo mogelijk aangekondigd in de pers.  

Alle bestuurders en ook de redactie en de medewerkers van Grine Medine werken op vrijwillige 

basis. 

 
 


