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Wie zijn wij?
Ichoed Haboniem-Dror BeHolland is de meest dynamische 
jeugdbeweging van Nederland. De Nederlandse afdeling is 
onderdeel van een wereldjeugdbeweging, waarvan het hoofd-
kantoor in Israël is gevestigd. Ons Moadon (clubhuis) en ons 
Misrad (kantoor) zijn te vinden in Amsterdam, maar de activi-
teiten zijn gericht op heel Nederland.

Met een grote groep vrijwilligers organiseren wij activitei-
ten voor Joodse jeugd van 7 tot 17 jaar oud. Chanichiem (de 
kinderen) worden ingedeeld in kvoetzot (groepen) met leef-
tijdsgenoten en krijgen leuke en leerzame programma’s, zoals 
spelletjes en discussies. Haboniem is niet aangesloten bij een 
bepaalde stroming of kerkgenootschap. Hierdoor is alle Jood-
se jeugd, of zij lid zijn van een Joodse gemeente of niet, wel-
kom op Haboniem-Dror. Onze begeleiders (madrichiem) zijn 
tussen de 18 en 25 jaar oud, zijn als chanichiem meegeweest 
en hebben een opleiding bij ons genoten.



Als jeugdbeweging probeert Haboniem haar leden van een 
tweede thuis te voorzien en tegelijkertijd de Joodse identiteit 
van haar leden te versterken door hen kennis te laten maken 
met Joodse geschiedenis, Joodse cultuur en zionisme.

Verder probeert Haboniem-Dror BeHolland haar leden ook 
op te leiden tot zelfbewuste individuen en een sterk (collec-
tief) verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen ten aanzien 
van de Joodse gemeenschap en de wereld.

Onze activiteiten richten zich niet op individuen, maar op 
groepen. Haboniem-Dror beHolland is ervan overtuigd dat 
de groep meer is dan slechts een som der delen. Een sterke 
groep kan meer bereiken en daarom meer betekenen. Om 
die reden leert de beweging haar leden van jong tot oud in 
groepsverband te denken en handelen.



Activiteiten
Machanot en weekenden
Tijdens de machanot (kampen) en weekenden gaan we naar ver-
schillende accomodaties in Nederland waar we de kinderen de tijd 
van hun leven bezorgen. Ze krijgen programma over verschillende 
onderwerpen, zoals jodendom, Israël en teambuilding. Daarnaast 
doen ze veel leuke spelletjes en maken nieuwe Joodse vrienden. 
De kinderen gaan altijd met een goed gevoel naar huis en kunnen 
niet wachten tot de volgende activiteit.

Zomermachanee
Lengte 10 dagen - Opkomst 120 Haboniemers

Wintermachanee
Lengte 7 dagen - Opkomst 150 Haboniemers

Novemberweekend, Poeriemweekend en Meiweekend
Lengte 3 dagen  - Opkomst 130 Haboniemers



Israëlreis
Lengte 30 dagen - Opkomst 20 Haboniemers
Jaarlijks organiseert Haboniem een reis in Israël voor JK5, de 
leeftijdsgroep van 15-16 jaar. De Israëlreis zien wij als essentieel 
onderdeel binnen de opleiding van onze leden. De reis is een 
bouwsteen voor hun Joodse identiteit en versterkt hun relatie met 
zowel Israel als het Joodse volk wereldwijd. Daarnaast volgen zij 
seminars over leiderschap, Joodse identiteit en hun verantwoor-
delijkheid voor zowel Haboniem als de Joodse gemeenschap in 
Nederland.

Afdelingen Amsterdam en Den Haag
Lengte 3 uur - Opkomst 45 Haboniemers
Buiten onze machanot en weekenden organiseren wij regelmatig 
activiteiten voor de chanichiem op ons Moadon en in Den Haag. 
Deze activiteiten noemen wij afdelingen. Ze worden verzorgd 
door een aantal madrichiem die het hele jaar bij ze zullen blijven 
voor de afdelingen. De afdelingen zorgen ervoor dat de cha-
nichiem elkaar op een vaste basis blijven zien en het geeft poten-
tiële Haboniemers de mogelijkheid om Haboniem uit te proberen. 
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Madrichiemseminaria
Lengte 3 dagen - Opkomst 35 Haboniemers
Haboniem gelooft in een continu leerproces, om deze reden stop-
pen we niet met het onderwijzen van onze leden als ze madrichiem 
worden. Hierom organiseren wij jaarlijks twee madrichiemseminaria. 
Zij leren intensief en op een hoog niveau met elkaar over thema’s 
die essentieel zijn voor de jeugdbeweging, hun persoonlijke ont-
wikkeling en hun Joodse identiteit.
Het uitdragen van onze waarden begint bij onze sterke en grote 
madrichiemgroep. Op dit moment zijn er meer dan 50 madrichiem 
die zich op reguliere basis inzetten voor de jeugdbeweging en haar 
doelen. Samen zijn deze 50 vrijwilligers verantwoordelijk voor het 
bestaan en de toekomst van Haboniem-Dror.



Community Events
Haboniem staat midden in de Joodse gemeenschap. Bij veel 
gemeenschapsactiviteiten nemen haar leden een voortrekkersrol 
in de organisatie. Vanwege ons pluriforme karakter kunnen wij als 
verbindende factor verschillende kerkgenootschappen en organisa-
ties bij elkaar brengen. Voorbeelden van activiteiten die wij jaarlijks 
organiseren zijn onder andere de herdenking ter nagedachtenis 
aan Jitzchak Rabin, de Auschwitz-herdenking, de Kristallnachther-
denking, de Jom Hasjoa herdenking en Jom Ha’atsmaoet festivitei-
ten (Israëlische onafhankelijkheidsdag). Op elk van deze activiteiten 
waren honderden mensen aanwezig.



Hoe gaan wij te werk?
Informeel onderwijs
Om kennis over te brengen hanteert Haboniem de principes van 
informeel onderwijs. Dit houdt in dat wij geloven dat informa-
tie beter overkomt als het gebracht wordt op een speelse doch 
leerzame manier. Hiervoor bereiden madrichiem een interactief 
programma voor over een bepaald onderwerp. Voorbeelden van 
zulke programma’s zijn het naspelen van een fictieve rechtzaak, 
simulatie- en rollenspellen, het schrijven van liedjes en maken van 
exposities over bepaalde onderwerpen. Voor elk machanee en 
weekend komt er een bundel uit. Deze bundel is een inspiratie-
bron en naslagwerk voor de madrichiem om hun programma’s te 
maken. De bundels gaan over onderwerpern zoals Israël, Joden-
dom en hadracha.

Peer to peer education (hadracha)
Haboniem maakt gebruik van ‘peer to peer education’ om haar le-



den te onderwijzen. Dit betekent dat op Haboniem de chanichiem 
en madrichiem leren van gelijken. Madrichiem, die zelf ook nog 
jongeren zijn dragen informatie en vaardigheden over aan de 
chanichiem.Daarbij speelt hadracha (leiderschap) een grote rol. 
Madrichiem en chanichiem krijgen op jonge leeftijd de kans zich te 
ontplooien en een voorbeeld te zijn voor de mensen om hen heen. 
Tijdens de programma’s wordt ook aangemoedigd dat chanichiem 
aan elkaar dingen leren en presentaties geven.

Doegma Ishiet (persoonlijk voorbeeld)
Ook maakt Haboniem-Dror gebruik van het geven van een goed 
voorbeeld om onze chanichiem te onderwijzen. Tijdens de ac-
tiviteiten van Haboniem-Dror proberen alle madrichiem zich zo 
te gedragen dat de chanichiem een voorbeeld aan hen kunnen 
nemen. Wij geloven dat goed voorbeeld doet volgen en zijn er 
dan ook zeker van dat door goed gedrag van de madrichiem, de 
chanichiem zich zullen ontwikkelen tot betere en completere indi-
viduen in de Joodse gemeenschap en daarbuiten.



Waar staan wij voor?
Cultureel Joods
Haboniem vertelt haar leden niet hoe ze moeten geloven. Ze 
geeft haar leden de mogelijkheid om verschillende uitingen te 
geven aan het Jodendom en om hun Joodse identiteit zelf een 
invulling te geven die bij hen past. Haboniem probeert de Jood-
se identiteit van haar leden wel op een bepaalde manier vorm 
te geven door onder andere aandacht te besteden aan Joodse 
geschiedenis, taal, tradities en feestdagen.

Sterke Joodse gemeenschap
Haboniem gelooft dat een sterke Joodse gemeenschap nodig is 
om een goede Joodse identiteit te kunnen ontwikkelen. Daarom 
zien wij het als onze missie om een sterk verantwoordelijkheids-
gevoel aan onze leden bij te brengen ten aanzien van de Joodse 
gemeenschap. Dit zien wij ook terug door de vele oud-Habo-
niemers die nadien leiderschapsrollen vervullen binnen Joods 
Nederland.

Zionisme
Voor Haboniem-Dror BeHolland betekent zionisme het volgen-
de: het Joodse volk heeft recht op zelfbeschikking, en daarmee 
op een eigen staat. Haboniem streeft naar de ontwikkeling van 
een Joodse staat die een voorbeeld is voor alle andere landen. 
Kernbegrippen als rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, demo-
cratie en andere humanistische waarden staan daarbij centraal.



Tikkoen Olam (verbeteren van de wereld)
Ingegeven door humanistische idealen wil Haboniem een actie-
ve bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld. Daarvoor is 
nodig dat haar leden opgeleid worden tot zelfbewuste kritische 
jongeren, die zich bewust zijn wat goed is, wat slecht is en wat 
beter kan. Haboniem probeert daarbij ook leiders te kweken die 
een bijdrage willen leveren aan hun gemeenschap en omgeving 
en aan een betere wereld.



Wat hebben wij bereikt in de
afgelopen jaren?
Door onze educatie gericht op leiderschap en het creëeren van 
verantwoordelijkheidsgevoel hebben wij de Joodse gemeen-
schap versterkt. Binnen het hele spectrum van Joodse Nederland 
nemen oud-Haboniemers plaats in besturen en hebben zij andere 
leiderschapsfuncties op zich genomen. Zo hebben onder meer 
oud-Haboniemers een plek in de besturen van de FNZ, NIHS/
NIK, LJG, Collectieve Israël Actie, Cefina, Joods Bijzonder On-
derwijs, Joods Jongeren Fonds, Centraal Joods Overleg, Stich-
ting Collectieve Maror-gelden, CIJO, CIDI en Maccabi.

Daarnaast hebben wij voor veel van onze oud-leden een blijven-
de band met hun Jodendom gecreëerd. In ons 65-jarig bestaan 
zijn wij al voor duizenden (oud-)Haboniemers bepalend geweest 
voor hun Joodse leven. Velen zijn de rest van hun leven actief be-
zig met hun Jodendom. Tegenwoordig zijn er ook veel oud-Ha-
boniemers met kinderen op Haboniem. 

Haboniem-Dror beHolland is al jaren de grootste en levendigste 
Joodse jeugdbeweging van Nederland. Wij gaan ervan uit dat wij 
de Joodse jeugd van nu en van de toekomst kunnen voorberei-
den op een mooi Joods bestaan.
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