SHAARE ZEDEK
Met enige regelmaat collecteren we voor de Shaare Zedek. Met deze column wil ik iets meer
informatie en achtergrond geven over deze stichting en het gelijknamige ziekenhuis. Alle informatie is
afkomstig van de website www.shaarezedek.nl.
HET ZIEKENHUIS
Jeruzalem was in het jaar 1860 een primitief stadje. De dienstverlening was in alle opzichten
erbarmelijk, de straten ongeplaveid en regenwater werd opgevangen in bassins. Het ontbreken van
goede hygiënische omstandigheden was de oorzaak van een vergrote kans op pestilentie en inheemse
ziektebeelden uit het Midden-Oosten. De Joden begonnen te verlangen naar ziekenhuis met een eigen
karakter. In de jaren vanaf 1870 werd de situatie steeds nijpender en was het aantal oude en arme
mensen toegenomen tot 10.000. Deze wanhopige situatie kwam onder de aandacht van een groep
Joden uit Duitsland en Holland die een bezoek brachten aan Jeruzalem. Getroffen door de intense
nood werd een comité opgericht voor de bouw van een Joods ziekenhuis in Jeruzalem: een plaats van
genezing en optimale zorg voor de zieken van Jeruzalem.
Op 27 januari 1902 opende Shaare Zedek de deuren van het ziekhuis. Het was voor die tijd een
modern ziekenhuis aan de Jaffastraat met twee separate kamers voor infectieziekten en isolatie. De
eerste 10 jaar zijn er 4.602 patiënten opgenomen. De ezel was in die tijd de ambulance voor het
vervoer van de patiënten. Er werden in die eerste tien jaar gemiddeld per jaar 240 kinderen geboren
tegenover de huidige situatie van 12.000 per jaar.
Vanaf 1902 is het ziekenhuis gegroeid en is uiteindelijk besloten tot de bouw van een nieuw
ziekenhuis dat in 1980 haar poorten opende aan de voet van de Hertzelberg. Met de bouw van het
ziekenhuis is rekening gehouden met de opname van patiënten ten gevolge van oorlogssituaties en
aanslagen. Het ziekenhuis telt negen verdiepingen waarvan zes bovengronds en drie ondergronds.
DE STICHTING
In 1975 werden door het Reformatorisch Dagblad vier acties gehouden ten behoeve van het Shaare
Zedek Ziekenhuis. Na afloop van deze actie bleven er giften binnenkomen en werd besloten tot het
oprichten van een zelfstandige stichting. In 1981 werd de Stichting Shaare Zedek opgericht. De
Stichting draagt een interkerkelijk karakter en heeft vanaf de oprichting door de trouwe achterban van
duizenden donateurs vele giften mogen ontvangen.
Toen in 1980 het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen werd, waren alleen de drie ondergrondse en
twee bovengrondse verdiepingen volledig ingericht. De overige zes verdiepingen werden stapsgewijs
in gebruik genomen. De laatste verdieping is in 2009 in gebruik genomen. Incidenteel worden nog
steeds aanpassingen en/of uitbreiding doorgevoerd. Dit kan alleen gebeuren als er weer voldoende
geld van de sponsors ontvangen is.
De afgelopen jaren zijn de gelden die de Stichting ontving, besteed aan diverse projecten. Door deze
financiële inspanning wordt er, op Bijbelse gronden, mede bijgedragen aan de instandhouding van dit
pro life ziekenhuis. Vanwege het feit dat de beschermwaardigheid van het leven voorop staat, nemen
velen de toevlucht tot een behandeling in dit ziekenhuis. Met name de moeder en kind afdeling is hier
een sprekend voorbeeld van. Het aantal geboorten per maand stijgt explosief en bedraagt nu al ruim
1400 baby’s per maand. Patiënten noemen het een ziekenhuis met een ‘hart’. Klinken hierin ook niet
de Bijbelse grondtonen van barmhartigheid door?
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