
 
  

 

Ryhdy kummiksi holokaustivanhukselle ICEJ:n kautta 
Tukijoidemme ansiosta ICEJ on voinut avustaa holokaustista selvinneiden Haifa-kotia. Kotiin 
on voinut muuttaa yksinäisiä ja avun tarpeessa olevia holokaustivanhuksia. Haifa-kodin 
avustusprojekti on ICEJ:n ja kodista vastaavan israelilaisjärjestön yhteistyöprojekti. 

Noin kolmannes Israelissa asuvista 180 000 holokaustivanhuksesta elää köyhyydessä, taistelee 
sairauksia vastaan tai elää yksin. Tutkimukset osoittavat, että vuosien takaisten 
traumaattisten tapahtumien psykologinen vaikutus ei vähene iän lisääntyessä, vaan voi jopa 
vahvistua. 

Tämän vuoksi Haifa-koti on palvelutalo, jossa traumatisoituneet vanhukset voivat elää 
turvallisessa ja lämpimässä perheympäristössä. Vanhuksilla on mahdollisuus osallistua 
erilaisiin aktiviteetteihin pitkin viikkoa. Asuinalue laajenee sitä mukaa, kun rahoitusta saadaan. 

 
Vanhusten tarpeiden täyttäminen on jatkuva taloudellinen haaste ja holokaustivanhuksen 

kummiksi ryhtyminen on arvokas ele, jolla on suuri vaikutus. 

 
Kuinka kummius auttaa? 

Talon asukkaat maksavat asuinkuluista itse sen verran, minkä voivat. Useimmiten se on hyvin 
vähän tai ei ollenkaan, mutta kaikista vanhuksista huolehditaan silti tasavertaisesti. Yhden 
asukkaan ylläpito maksaa 2 100 euroa kuukaudessa. Summa kattaa asumisen, kaikki ateriat, 
aktiviteetit, kuljetukset lääkärin tapaamisiin, Israelin hallituksen tarjoamien hoitajien 
osamaksun, kun tarvetta hoitajille esiintyy, syntymäpäivät ja juutalaiset juhlat sekä muut 
muuttuvat kulut. Kun ryhdyt kummiksi holokaustivanhukselle, kuukausittainen lahjoituksesi 
käytetään kaikista asukkaista huolehtimiseen ja yleisiin asumiskuluihin. 



 
Kun ryhdyt kummiksi 

• Sitoudut kuukausilahjoittajaksi valitsemallasi summalla vähintään kuuden kuukauden 
ajaksi. Ilmoitathan meille, mikäli haluat jatkaa kummina valitsemasi ajan jälkeen. 

• Ilmoitathan myös, mikäli olet valinnut jatkuvan kummiuden ja haluat päättää sen. 

• Sinulle lähetetään yhden holokaustivanhuksen tarina ja kuva.  

• Saat säännöllisesti tietoa siitä, mitä Haifa-kodissa tapahtuu. Tämä voi tarkoittaa 
kertomuksia ICEJ:n sosiaalisen avustustyön tekijöiden vierailusta kotiin, juhlista ja 
elämästä Haifa-kodissa tai kuvia. Huomioithan, että nämä kirjeet lähetetään suoraan 
Jerusalemista englanninkielellä. 

• Voit lähettää postikortteja (ei kirjeitä) ja pieniä lahjoja holokaustivanhukselle, jonka tarina 
on lähetetty sinulle. Lähetä kortit osoitteeseen ICEJ AID, P. O. Box 1192, Jerusalem 91010, 
ISRAEL. Huomioithan, että emme valitettavasti voi taata, että saat vastauksen Haifa-
kodilta. 

• Toimitamme sinulle viitesiirtolomakkeen, jolla voit maksaa kuukausittaisen lahjoituksesi. 

 

 


