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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
zustersite. 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke
veranderingen in de afgelopen maand op de site
zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.
Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden
weten dat deze site bestaat.

Voorwoord 
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
gedurende de maand voor het verschijnen van
de nieuwsbrief.

Informatie gezocht 
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
gebeurtenissen die het waard zijn om vast te
leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

Links 
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen
commercieel karakter. Deze site wil een plek
geven aan de Joodse sporen in Mokum en
Rotterdam en respectvol deze sporen, de
mensen en de gebruiken een plek geven. We
worden graag gelinkt op andere sites, maar
zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op
andere sites, omdat daarvoor geen geld is,
andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld
willen verdienen met dit stuk geschiedenis. 

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn aanvullingen
en verhalen over de besproken gebouwen,
straten en buurten van harte welkom.

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse
vertaling moet nog gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand....
Deze maand een kleine nieuwsbrief. Vooral
Rotterdam komt er bekaaid af. De reden was
een goede, ik ben deze maand een week in
Israël geweest én die reis moest voorbereid
worden. Waarom naar Israël, wel vanwege een
boek en vanwege deze website.
Binnen een week zijn er 9 mensen geïnterviewd.
Stuk voor stuk schatten van mensen en het was
een zeer bijzondere week. Bijzondere
ontmoetingen, gesprekken die stuk voor stuk
enorm waardevol waren en een week waarin ik
van de ene in de andere verbazing viel.
Verbaasd over de enorme gastvrijheid bij
mensen die ik eigenlijk alleen goed via de email
ken. Verbaasd over een vrouw van rond de 90
die probleemloos op de computer wat foto's
opzocht en me die toemailde én het hele
verhaal vertelde over de hachsjara. Daarover
volgende maand meer maar nu al een algemeen
stuk als voorbereiding op dat artikel. En
verbaasd over een van mijn favoriete plaatsen,
een kibboets bij Akko die na 12 jaar nog steeds
dezelfde sfeer had. Dus een maand van heel
veel voorbereidingen voor nieuwe artikelen die
u in de komende tijd tegemoet kunt zien.
De oproep voor mensen in Israël die me kunnen
helpen blijft staan, ik ga aan het einde van het
jaar terug om verder te schrijven.

Toch ook deze maand een aantal artikelen.
Interessant is het om te lezen over de armoede
op de Valkenburgerstraat en het
Bussenschuthofje die treffend beschreven werd
door Herman Heijermans. 
Een stuk over groenteboer Mordechai Pinto uit
de Rivierenbuurt, prachtige foto's - originele -
van de afbraak (en dát was natuurlijk niet
prachtig) bij de Rapenburgerstraat. Goed om dit
te documenteren. Uit deze foto's kwam ook het
stuk over het Nieuwe Grachtje en dan nog het
artikel over de hachsjara.
Kortom, veel leesplezier deze maand.

deze maand op de Amsterdamse site:

4 feb - De armoede op de Valkenburgerstraat
wordt beschreven door Herman Heijermans.

4 feb - Ook de armoede in het
Bussenschuthofje trok zijn aandacht. 

5 feb - Een artikel werd ingezonden vanuit
Californië, het verhaal van groenteboer
Mordechai Pinto staat op de site 

11 feb - De afbraak van een deel van Rapenburg
voor de aanleg van de IJtunnel is zichtbaar
gemaakt op deze pagina. Daarnaast op dezelfde
pagina een mooie link naar een filmpje waarop
onder andere de Weesperstraat te zien is.

12 feb - Het Nieuwe Grachtje is toegevoegd aan
de site. 

28 feb - een algemeen artikel over de hachsjara
is toegevoegd 

29 feb - 2 foto's aangebrecht van café-bar

deze maand op de Rotterdamse site:

28 feb - Een algemeen artikel over de hachsjara
is toegevoegd 
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Waterlooplein, de voormalige regentenkamer
van het meisjesweeshuis op de
Rapenburgerstraat. Het volledige artikel begint
hier. 
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