די פונדאַציע ייִ דיש
de stichting Jiddisj

די צילן
די פונדאַציע ייִ דיש איז געגרינדעט
געוואָרן אין יאָר  .1999די צילן
זענען באַשריבן אינעם גרינדונגס-
מעמאָראַנדום בזה-הלשון:

אָפּהיטן און עפענען פאַרן עולם די
ייִ דישע ביכער-קאָלעקציע פון
מיראַ ראַפאַלאָוויטש ז''ל.

דערהאַלטן ,באַשיצן און
אַנטוויקלען די יידישע שפּראַך,

ליטעראַטור און קולטור אין די
נידערלאַנדן.

מיראַ ראַפאַלאָוויטש איז געווען אַ
פּיאָנער אויפן פעלד פון ייִ דיש לשון
און קולטור .זי האָט געגעבן אַ
שטאַרקן אַימפּולס צו דער
אָרגאַניזאַציע פון די ייִ דישע
פעסטיוואַלן ,וואָס זענען
פאָרגעקומען אין אַמסטערדאַם אין
די לעצטע צען יאָר פון פאַרגאַנגענעם
יאָרהונדערט .אויך אין איר
פּראָפעסיע פון דראַמאַטורג האָט זי
באַוויזן איר קענטשאַפט און טיפע
קרובהשאַפט צו ייִ דישקייט.
ס'איז געווען איר בפירושער וווּנטש,
איר ייִ דישע ביבליאָטעק זאָל
זײן פאַר יעדער איינעם
געעפענט ַ
וואָס איז צוגעבונדן צו ייִ דיש.
הינטערגרונט
פאַר די וועלט-מלחמות האָבן אַ סך
מזרח-אייראָפּעישע ,ייִ דיש-
רעדנדיקע ייִ דן געוווינט אין אונדזער
לאַנד .זייערע קולטור-אַקטיוויטעטן
האָבן איבערגעלאָזן שטאַרקע שפּורן
אין דער האָלענדישער געזעלשאַפט.
באַרײכערונג טאָר ניט
ַ
אָט אַזאַ
פאַרפאַלן ווערן.
אויך די אָנערקענונג דורכן
אייראָפעישן פאַרבאַנד ,וואָס
רעכענט ייִ דיש צו די מינאָריטעט-
שפראַכן מיט אַ ווערטפולער ירושה,
איז איינער פון די וויכטיקע

עלעמענטן ,וואָס די פונדאַציע ייִ דיש
וויל אונטערשטיצן.
טעטיקייטס-באַשלוסן
.1

זיך פאַרנעמען מיט דער
צוטריטלעכקייט און
פאַרגרעסערונג פון דער מיראַ
ראַפאַלאָוויטש-ביבליאָטעק,
וואָס האָט איר אייגענעם
לאָקאַל אין בנין פון דער
ליבעראַלער ייִ דישער קהילה
אין אַמסטערדאַם.

.2

אָרגאַניזירן ווייניקסטנס
איין מאָל אַ יאָר אַ
צוזאַמענטרעף אָדער
סימפּאָזיום אַרום אַ
באַשטימטער טעמע מיט
רעפערענטן/מומחים פון דער
ייִ דישער וועלט.

.3

אָרגאַניזירן צוויי מאָל אַ יאָר
אַ ליטעראַריש-מוזיקאַליש
קאָנצערט אין לאָקאַל פון דער
ביבליאָטעק.

.4

אַרויסגעבן גרינע מדינה ,אַ
ליטעראַרישע
פערטליאָרשריפט מיט
אַרטיקלען און
אינפאָרמאַציעס פון דער

ייִ דישער וועלט .אין יאָר 2004
װעט גרינע מדינה שױן
אר ַײנגײן אין פֿערטן יאָרגאנג.

.5

איניצייִ רן שפּראַך-קורסן פאַר
ווײטהאַלטערס.
אָנהייבער און ַ
קרײזן.
נײע לייעןַ -
פאָרמירן ַ

.6

װערבעווען סימפּאַטיקערס,
שטײערערס און
בײ ַ
פרײנטַ ,
ַ
סובסידיאַנטן ,כּדי אונדזערע
זײן.
טעטיקייטן מקיים צו ַ

לײענקר ַײזן
ז ַײט עטלעכע יאָרן פֿונקטיאָנירן אין
אמסטערדאם שוין צװײ יידישע
קר ַײזן:
אײנער פֿון זײ איז א
ליטערארישער לײענקר ַײז פֿאר
װײטהאלטערס;
ַ
דער צװײטער איז א שמועס-קר ַײז,
װאָס טוט זיך אָפּ אין בנין פֿון בית-
שלום.

שפּראכקורסן
יידישע שפּראכקורסן קומען פֿאָר
אין אמסטערדאם ב ַײם
פֿאָלקסאוניװערסיטעט ,און אין
לײדען ב ַײם יידישן סטודיען-
צענטער.

