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Domari  (Gypsies / Zigeuners)  in en rond Jeruzalem.

Wie en wat zijn de Domari?  Het zijn zigeuners welke ongeveer vanaf 
de 14 eeuw in Israel terecht zijn gekomen. (Van oorsprong komen zowel 
Domari als Roma Sintie uit India) Het merendeel is analfabeet, heeft geen 
werk, (wordt vaak ontnomen). De armoede is zeer, zeer groot. Ze 
schamen zich daarvoor en willen niet bedelen. Foto’s ervan willen ze dan 
ook niet gemaakt hebben.
Waar leven ze?  In en rond de oude stad Jeruzalem en daarbuiten in de 
zgn. bezette gebieden, te midden van de Arabische / Palestijnse bevolking.
Door hen worden ze tot heden ten dage in ernstige mate gediscrimineerd. 
(de goeden niet te na gesproken)
Wie zet zich in voor deze groep?   Amoun Sleem, zigeunerin en 
Christen zet zich in voor haar eigen groep. Door o.a. te zorgen dat:             
Kinderen die extra bijlessen nodig hebben deze krijgen zodat ze de basis 
school met succes kunnen afronden om vervolg mogelijkheden te hebben. 
Vrouwen: Voor hen korte praktische gerichte trainingen te verzorgen, 
waardoor zij mee kunnen werken aan inkomen voor gezin. Zonder 
certificaat is er geen kans op een baantje.                                                    
Voedselpakketten en dekens: Voor zover mogelijk probeert Amoun de 
meest schrijnende situaties hiervan te voorzien.  (in de wintermaanden is 
het ijzig koud in Jeruzalem)                                                                           
Eind 1999 heeft Amoun een stichting opgericht. De “Domari Society of 
Gypsies” in Jeruzalem.   Desondanks is bij het merendeel van de joodse 
bevolking onbekend dat er al eeuwenlang zigeuners onder hen leven. Men 
ziet hen aan voor  Arabieren of Palestijnen.
Ze ontvangt van lokale of landelijke overheid geen enkele subsidie.     
Waarom zet zij zich in voor eigen groep?  Als klein kind dacht ze 
jarenlang dat God haar en haar familie niet goed had geschapen. Dit 
vanwege de discriminatie. Maar tegelijk nog als kind ontdekte ze dat God 
hen wel goed had geschapen en dat ze hun kwaliteiten mochten gebruiken
en ontwikkelen. Dit wil ze ook doorgeven aan eigen groep.  Amoun viert 
Kerst en Pasen met  de kinderen zoals dit bij ons gebruikelijk is op de 
zondagsschool.                             

Is er in Nederland iets voor hen?  Vanaf medio 2013 via kleine stichting  
“Vrienden van Domari”.  www.vriendenvandomari.nl  Armoede krijgt u 
hierop niet te zien, maar ik kan u verzekeren dat de nood zeer, zeer 
hoog is. Daar zijn geen woorden voor. 

http://www.vriendenvandomari.nl/


Woorden van Amoun:   “God ziet ons. Op Hem kunnen we vertrouwen. Hij
zal mensen in hun hart geven aan ons te denken. Wij moeten bidden en 
werken. Maar breng onze Dank aan de mensen die wel aan ons denken. 
Wens allen Gods Zegen en onze Hartelijke groeten vanuit Jeruzalem”.   
Hierbij sluiten wij, als kleine stichting, ons graag aan.                Mei 2021.


