
2021

Het Elah Centrum geeft psychosociale zorg aan individuen, groepen en 
bedrijven. De stichting heeft professionele medewerkers in heel IsraёI 
die gespecialiseerd zijn in trauma, rouw en verwerking, en veerkracht

Elah Centrum – Jaarverslag 2021
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Van de Voorzitter

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door maatschappelijke en organisatorische 
uitdagingen, en door ontwikkeling en groei. Ook dit jaar hadden we te maken 
met de coronacrisis en met het feit dat meer dan 10 000 families naaste 
dierbaren aan het virus verloren. Met het oog daarop zijn we een project 
gestart voor de psychische ondersteuning van nabestaanden van corona-
slachtoffers. Door middel van een crowdfundingactie hebben we een bedrag 
van NIS 660 000  opgehaald dat beschikbaar is gesteld voor deze specifieke 
doelgroep.

Na zeventien intensieve en vruchtbare jaren kondigde Yaela Cohen, co-
directeur van het Elah Centrum, in de zomer aan dat ze haar functie wilde 
beëindigen. Het bestuur accepteerde het besluit en heeft een nieuwe 
constellatie gevonden. Vanaf januari 2022 is Bennie Leezer algemeen directeur 
van de stichting. Hij wordt bijgestaan door een driekoppig professioneel 
managementteam: Marina Shtark is klinisch directeur en hoofd van het 
Therapeutisch Centrum; Rona Ackerman is directeur van de afdeling 
Crisisinterventie, Veerkracht en Levensbegeleiding; Margo Moyal is directeur 
van de afdeling Hulpcentra. 

De afdeling Nederlandse Gemeenschap blijft onder leiding 
staan van Yaela. Ik wil Yaela hierbij heel hartelijk danken voor 
haar enorme en unieke bijdrage aan de organisatie, en wens de 
directie en het managementteam veel succes. 

Met groot verdriet hebben wij in augustus van het verslagjaar 
afscheid genomen van ons geliefde staflid dr. Shai Schellekes, 
die veel te jong is overleden. Shai heeft tientallen jaren voor 
Elah gewerkt en ons professioneel begeleid. Het hele team 
heeft veel van hem geleerd. We zullen hem erg missen. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te 
bedanken die zich inzet voor het Elah Centrum: directeur 

Bennie Leezer en het nieuwe managementteam, alle stafleden (vaste 
medewerkers en freelancers), onze toegewijde vrijwilligers, de particuliere 
donateurs, fondsen en overheidsinstellingen, de vele organisaties waarmee 
we samenwerken en tot slot de bestuursleden en de controlecommissie. Zij 
allen samen stellen ons in staat om ons gezegende werk te doen en duizenden 
mensen per jaar bij te staan.

Yahel Shachar, voorzitter

3

Shai Schellekes
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2021 in getallen
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39 987 000
37%

Cliёnten

7 972

Vaste 
medewerkers

Omzet

53

Freelancers

383

Vrijwilligers

130 Groepen
300

Vestigingen

Behandeluren

685 212
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Groei cliёntental

2018 2019 2020 2021

2 386

3 006

3 662

4 793

2018 2019 2020 2021

106 388

79 724

68 383

58 342

Groei behandeluren

Speciale projecten

Ondersteuning van nabestaanden van corona-slachtoffers

In juni 2021 lanceerden we een bijzonder project ten behoeve van families van corona-
slachtoffers. Nabestaanden konden zich aanmelden voor gratis hulpverlening (10 sessies, 
individuele, relatie- of gezinstherapie) en werden zonder lange wachttijd behandeld. Voor 
informatie, aanmelding en coordinatie openden we een speciale hulplijn die werd beantwoord 
door onze eigen stafleden.

Het hulpprogramma was een gezamenlijk initiatief van het Elah Centrum en de familie 
Shtrasberg, ter nagedachtenis aan de pedagoge Channa Shtrasberg die stierf als gevolg 
van het coronavirus. Om het programma te financieren hebben we een crowdfundingsactie 
ondernomen (met hulp van Jgive en BBDO). Daarmee is rond de 660 000 NIS ingezameld ten 
behoeve van de zorg voor nabestaanden.

In het verslagjaar kregen 167 clienten samen 
1301 uur behandeling. We hebben 5 steungroepen 

opgericht met een totaal van 39 deelnemers, 
51 bijeenkomsten en 461 uur behandeling
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Therapeutisch Centrum
Het Therapeutisch Centrum is het algemene behandelinstituut binnen Elah. Het is de afdeling 
waar mensen van alle leeftijden en achtergronden terechtkunnen met uiteenlopende vragen 
en problemen. In het leven lopen we allemaal soms tegen moeilijkheden aan: het overlijden 
van dierbaren, echtscheiding, depressie en angst, vragen over seksuele geaardheid en 
identiteit, verlies van lichamelijke functies of problemen in het sociale verkeer. In deze en 
andere gevallen is het mogelijk en wenselijk om in behandeling te gaan.

Mensen die psychische ondersteuning zoeken, kunnen zelfstandig contact opnemen met het 
Therapeutisch Centrum. Daarnaast worden clienten naar ons verwezen door instanties die de 
behandeling van hun werknemers geheel of deels financieren. Bijvoorbeeld het Ministerie van 
Defensie, het Nationale Verzekeringsinstituut, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Jewish 
Agency, het Ministerie van Immigratie, het Nationale Elektriciteits Bedrijf, de Stichting Kamim 
(ouders die een kind hebben verloren aan een ziekte) en de IsraёIische Spoorwegen. 

In het verslagjaar zagen we een een groeiend aantal hulpvragen. Vergeleken met het vorig 
jaar is sprake van een verdubbeling van het aantal groepsactiviteiten. Ook hebben we de 
samenwerking op institutioneel niveau uitgebreid en zijn de banden verstevigd met de 
organisaties waarmee we al samenwerken. Dit alles heeft geleid tot een significante toename 
van de activiteiten en van het aantal verwijzingen voor behandeling.

In 2021 hebben we gesubsidieerde hulp gegeven 
ten bedrage van NIS 2 460 557

We begeleidden 17 groepen met in totaal 
148 deelnemers. Bij elkaar was er sprake van 
156 bijeenkomsten en 1455 behandeluren

Naast individuele, relatie- en gezinstherapie hebben we in het Therapeutisch Centrum in het 
verslagjaar 17 gespreksgroepen begeleid, onder meer steungroepen voor coronagezinnen, 
voor weduwen en weduwnaars, en groepen voor ouders die een kind verloren door ziekte of 
na een vergevorderde zwangerschap. 
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Niet-erkend traumatisch verlies

Het overlijden van een familielid is altijd een pijnlijke ervaring, en wanneer de dood onder 
traumatische omstandigheden plaatsvindt, wordt verwerking nog moeilijker. Plotseling 
verlies kan bij nabestaanden heftige reacties oproepen en verschijnselen van posttrauma 
veroorzaken.

Het Therapeutisch Centrum behandelt veel mensen die niet-erkend traumatisch verlies 
meemaken. Dat zijn gevallen van traumatisch verlies zoals dodelijke ziektes of ongevallen 
thuis met dodelijk afloop, waarvoor geen door de overheid gefinancierd hulpverleningstraject 
bestaat. In het Therapeutisch Centrum erkennen we het belang van snelle interventie na 
traumatisch verlies. Onze fondsenwerving stellen we mede ten doel om de behandeling 
mogelijk te maken van nabestaanden van niet-erkend verlies.

2020 20202019 20192021 2021

6 075

9 055

17 956

393

557

1 248

CliёntentalBehandeluren

In het verslagjaar hebben 81 clienten
die traumatisch niet-erkend verlies meemaakten 

in totaal 1445 uur gesubsidieerde 
behandeling gekregen
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Levensbegeleiding

Een nieuwe en snelgroeiende behandelvorm bij Elah is ‘Levensbegeleiding’. Het uitgangspunt 
van de behandeling is dat mensen in nood vaak op zoek gaan naar eigen, innerlijke 
‘geestelijke bronnen’ waaruit ze kracht, zin en hoop kunnen putten. In de behandeling wordt 
gebruikgemaakt van gevarieerde technieken, waaronder het lezen van gedichten en van 
filosofische, religieuze of literaire teksten, het luisteren naar levensverhalen en naar muziek,  
ademhalingsoefeningen, of wandelingen in de natuur. 

Het Elah Centrum heeft 30 therapeuten die 
gespecialiseerd zijn in ‘Levensbegeleiding’.

In het verslagjaar hebben 265 clienten samen
3525 behandeluren ‘Levensbegeleiding’ ontvangen

In 2021 hebben 69 clienten een totaal van 148 uur 
psychiatrische behandeling ontvangen

Psychiatrisch Consult

Het Elah Centrum werkt samen met psychiaters voor behandeling en advies over medicatie bij 
psychische problemen. 
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Hulpcentra voor traumatisch verlies 
Sinds 2017 coordineert het Elah Centrum de opvang en psychische ondersteuning van 
nabestaanden van levensdelicten, zelfdoding en verkeersongevallen. De Hulpcentra, gevestigd 
in Kfar Kana, Haifa, Hadera en Jeruzalem, worden gefinancierd door het Ministerie van Welzijn 
en Sociale Zekerheid. In de Hulpcentra worden getroffen gezinnen door therapeuten begeleid 
en/of doorverwezen naar derden voor individuele, relatie- of gezinstherapie. Gezinsleden 
kunnen deelnemen aan steungroepen, zich aanmelden voor therapie of  ‘Levensbegeleiding’ 
en meedoen aan groepsactiviteiten.

Het overlijden van een naast familielid is een schokkende en soms traumatische gebeurtenis, 
zeker wanneer het verlies plotseling en onverwacht is. Begeleiding en ondersteuning 
door vakmensen in een vroeg stadium van de rouw blijkt van essentieel belang voor het 
verwerkingsproces.

In het verslagjaar openden we bovendien 2 trainingsgroepen voor vrijwilligers van de 
Hulpcentra in Jeruzalem en Hadera, waaraan 20 vrijwilligers deelnamen. In totaal werden bij de 
Hulpcentra 2579 gezinsleden begeleid.

In 2021 zijn 334 nieuwe gezinnen begeleid ofwel 
1466 gezinsleden. Tevens hielden we 39 online 
groepen waaraan 339 nabestaanden deelnamen. 
Bij elkaar ontvingen zij 4544 uur groepstherapie
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723
688

529

3165 153

6 966

9 859
10 343

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Behandeluren In therapie
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Holocaust-overlevenden
Het Elah Centrum heeft professionele, ervaren en toegewijde therapeuten in dienst die 
ondersteuning geven aan Holocaust-overlevenden. Als clienten fysiek beperkt zijn of om 
andere redenen aan huis gebonden, wordt de behandeling aan huis gegeven. Voor Holocaust-
overlevenden met cognitieve beperkingen bestaat de mogelijkheid om beeldende therapie, 
muziektherapie of therapie met dieren te krijgen. Daarnaast zijn er therapeutische en sociale 
groepen, gefinancierd door het Ministerie van Sociale Gelijkheid, waarin de overlevenden 
met leeftijdsgenoten in intieme sfeer ervaringen kunnen bespreken, hun isolement kunnen 
doorbreken en hun mentaal welzijn verbeteren.

Vanwege de coronapandemie bleef ook 2021 voor veel overlevenden een jaar van toegenomen 
eenzaamheid, angst en geestelijke nood. Mensen konden niet de deur uit noch bezoek 
ontvangen, activiteiten in dagcentra en clubhuizen werden steeds weer onderbroken, en 
als ontmoetingen mochten plaatsvinden, waren veel ouderen bang om deel te nemen. Veel 
overlevenden hadden daarom meer persoonlijke hulp en steun nodig dan ooit tevoren. 
Dankzij de voortzetting van de financiele steun en de flexibiliteit van het Ministerie van Sociale 
Gelijkheid konden we de behandelingen voortzetten, soms via de telefoon of zoom.  Om de 
clienten tegemoet te komen, kregen we ook toestemming om behandeluren op te splitsen en 
twee keer per week een half uur contact te hebben, in plaats van het gebruikelijke uur per week.

2019 20192020 20202021 2021

51 165
56 066

73 040

1 886

2 215

2 600

In 2021 ontvingen 5169 Holocaust-overlevenden meer 
dan 166 390 uren zorg en ondersteunende diensten

Behandeluren Individuele therapie
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Sociale groepen

Vanwege de coronapandemie is in het verslagjaar het groepswerk beperkt en zijn geen 
nieuwe groepen gestart. De groepen die wel bijeenkwamen, hebben meer uren gemaakt dan 
gebruikelijk. 

75 000

91 000

3 100

235
223

367
3 869

2 50467 000

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

GroepenDeelnemersBehandeluren
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Nederlandse Gemeenschap
Het Elah Centrum is in 1979 opgericht door en voor Nederlanders in IsraёI. Sindsdien is de 
Nederlandse gemeenschap een belangrijke doelgroep en genieten leden van de gemeenschap 
van gesubsidieerde hulp- en dienstverlening. 

In 2021 kregen rondom 700 Nederlanders ruim 8000 
uur behandeling en andere vormen van dienstverlening

In 2021 begeleidden we 6 sociale groepen

Individuele, relatie- en gezinstherapie

In 2021 kregen Nederlanders van alle leeftijden (naar keuze) gesubsidieerde geestelijke 
gezondheidszorg in het Nederlands of Hebreeuws. Onder hen zijn Holocaust-overlevenden, 
hun echtgenoten, kinderen (de tweede generatie) en kleinkinderen (derde generatie), maar 
ook Nederlanders zonder Holocaust-achtergrond.

Groepstherapie

In 2021 hebben we een gespreksgroep voor child- en baby survivors begeleid.

Sociale groepen

In samenwerking met vrijwilligers begeleiden maatschappelijk werkers van het Elah Centrum 
sociaal-culturele groepen in alle regio’s van IsraёI. Deze groepen stellen de deelnemers in staat 
om een sociaal netwerk op te bouwen, samen activiteiten te ondernemen en wederzijdse hulp 
en ondersteuning te geven. 
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Holocaust-herdenking

Als organisatie die zich inzet voor overlevenden, schenkt Elah veel aandacht aan de jaarlijkse 
nationale herdenkingsdag van de Holocaust. Vanwege het coronapandemie hebben we in het 
verslagjaar geen live bijeenkomst gehouden maar een online Zoom-herdenking met de titel 
‘Alleen met de mensen om me heen’. In gefilmde interviews vertelden 6 overlevenden over hun 
relatie met familie en vrienden in oorlogstijd, en over het belang van intieme sociale contacten, 
toen en nu. Aan de online herdenking namen rond de 500 mensen deel.

Rapportage voor Nederlandse fondsen

In opdracht van het Keren Mejoechedet en het Jad Davids Fonds zijn we begonnen met 
het afleggen van huisbezoeken en het schrijven van verslagen. In het verslagjaar zijn 8 
huisbezoeken afgelegd en bijbehorende rapportages geschreven.

Activiteiten van Stichting Elah Nederland

Met hulp van de Stichting Elah Nederland (STEN) onderhielden we ook in 2021 intensief 
contact met onze Nederlandse partners, vrijwilligers, donateurs en ondersteunende fondsen. 
Maandelijks verzonden we de digitale nieuwsbrief aan vrienden en donateurs in Nederland.

Vrijwilligersnetwerk

De vrijwilligers van het Elah Centrum helpen op diverse manieren mee in de organisatie 
en de gemeenschap. Sommige vrijwilligers brengen huisbezoeken aan ouderen en zieken, 
doen kleine klusjes of gaan mee op doktersbezoek, andere vrijwilligers helpen met de 
voorbereiding van sociale activiteiten, en weer anderen onderhouden de mobiele biliotheken 
met Nederlandstalige boeken. Alle vrijwilligers krijgen individuele en groepssupervisie 
van de begeleidende maatschappelijk werkster en volgen lezingen over aspecten van het 
vrijwilligerswerk.

In 2021 begeleidden we 8 vrijwilligersgroepen



Elah Centrum | Jaarverslag 2021

15

Bedrijfsinterventie en -begeleiding
Arbeidsongevallen, blootstelling aan levensbedreigende situaties, dramatische incidenten 
onder collega’s of stressvolle werkroutines kunnen het functioneren van werknemers 
ondermijnen. Tegenwoordig groeit het besef dat het wenselijk is om de persoonlijke 
weerbaarheid van werknemers te beschermen en stimuleren, en tevens aandacht te besteden 
aan de gemeenschappelijke veerkracht van een organisatie. 

Het terrein van veerkracht en noodinterventies is navenant 
flink uitgebreid. In het verslagjaar hebben we 63 bedrijven 
begeleid. In 17 bedrijven was sprake van crisisinterventie 
(een of meerdere bijeenkomsten), terwijl in 46 bedrijven 
de ontwikkeling van veerkracht centraal stond (meerdere 
bijeenkomsten). In totaal hebben ongeveer 500 mensen 
deelgenomen aan bedrijfsbegeleiding.

2020 2020 20202021 2021 2021

53217

9

46

21

378

Aantal deelnemersCrisisinterventieVeerkracht

אוקטובר 2021

רקע. תרגילים. הפעלות

סדנאות חוסן והתערבויות חירום
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Training en supervisie
Vanwege onze ervaring met verwerking van rouw en verlies en met de psychologische 
hulpverlening aan Holocaust-overlevenden wordt Elah vaak gevraagd om professionals en 
vrijwilligers van andere instellingen te begeleiden. 

Het Elah Centrum is een erkende stageplaats voor BA- en MA-studenten maatschappelijk werk 
van de Universiteit van Tel Aviv en voor diverse opleidingen psychotherapie. Ook zijn we actief 
betrokken bij de bijscholingscursus ‘Mens en Geest’ voor therapeuten ‘Levensbegeleiding’ die 
werd gegeven aan het Rambam College.

Lezingen, studiedagen en conferenties

Elah geeft lezingen voor het algemene publiek, voor specifieke groepen en voor vakgenoten, 
zowel op locatie als online. De lezingen hebben betrekking op onze onze werkterreinen: 
traumatisch verlies, omgang met crisis en angst, begeleiding van organisaties en Holocaust-
overlevenden en hun nakomelingen. Tevens presenteren stafleden van Elah hun werk op 
professionele conferenties en seminars. 

In 2021 hebben we 19 lezingen gegeven, die werden bijgewoond door 411 deelnemers. 
De lezingen waren onder meer voor het Fliman Ziekenhuis, de regionale raad van Ma’ale 
Adumiem, het Adi Center in Nazareth en de Open Universiteit. 

In 2021 boden we plaats aan 18 studenten 
maatschappelijk werk en ‘Levensbegeleiding’ 

en stagiaires psychotherapie , die samen 394 uur 
begeleiding kregen. Daarnaast hebben 55 vakgenoten 
deelgenomen aan supervisie of eenmalige bijscholing 

en bij elkaar 321 uur training gekregen
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Conferentie over verlies, rouw en geestelijke veerkracht

Begin oktober 2021 is een online conferentie gehouden over verlies, rouw en veerkracht. Het 
programma van de conferentie, die mede door het Elah Centrum is georganiseerd, bestond 
uit lezingen en workshops van vooraanstaande professionals uit binnen- en buitenland. Ook 
stafleden van Elah presenteerden lezingen: Dalit Ashuri en Rona Ackerman spraken over 
een online gespreksgroep voor rouwende grootouders; Dina Dror ging in op de vraag of 
verlies makkelijker te dragen is voor gelovige nabestaanden; Yaela Cohen en Marina Shtark 
behandelden het actuele onderwerp van verlies als gevolg van het coronavirus; Omer Hayut 
beschreef het uitzonderlijke geval waarin client en therapeut een gemeenschappelijk verlies 
delen door de dood van een collega therapeut (ter nagedachtenis aan onze medewerker dr. 
Shai Schellekes); Shira Cohen, Yona Dvir en Einav Ben Meir tenslotte presenteerden de lezing 
‘Ben ik mijn broeders hoeder?’

Conferentie Holocaust en de Israëlische samenleving

Begin maart is een interdisciplinaire conferentie gehouden over de langetermijngevolgen 
van de Holocaust op de IsraёIische samenleving. De conferentie werd mede door Elah 
georganiseerd en geopend door co-directeur Yaela Cohen.
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מרכז אלה - להתמודדות נפשית עם אבדן

Elah en de (sociale) media 
Op onze facebookpagina plaatsten we 79 berichten over de werkzaamheden van Elah. We 
hebben bijna 4000 volgers en kregen in totaal 60 000 reacties (opmerkingen, delen, likes). Al 
met al hebben 3,5 miljoen mensen bereikt, van wie 2,2 miljoen nieuwe contacten. Maandelijks 
is de Hebreeuws- en Nederlandstalige nieuwsbrief verstuurd naar ruim 8000 adressen.

In 2021 hebben we een Youtube-kanaal geopend.

In diverse kranten (Jediot Achronot, Maariv, IsraёI HaJom, Ynet) zijn artikelen verschenen van 
en over het Elah Centrum, en stafleden zijn geinterviewd op radio en televisie. 

Onze website is vernieuwd en wordt steeds aangepast. We hebben ook een Arabische 
pagina toegevoegd. Het doel is onze clienten en donateurs op de hoogte te houden van 
nieuwe ontwikkelingen in de organisatie, nieuwe medewerkers voor te stellen en aan onze 
werkzaamheden relevante artikelen te presenteren. U kunt onze website bezoeken op 
 www.elah.org.il



Elah Centrum | Jaarverslag 2021

19



Arkin Family Foundation

Beracha Foundation

Checkpoint

Clara Mendes Fonds

Danielle Fund for Hope

Frits Naftalie Fonds

Fondation pour la Memoire de la Shoah

Gemeente Tel Aviv

Harry and Jeanette Weinberg Foundation

IsraёIisch Ministerie van Sociale Gelijkheid

IsraёIisch Ministerie van Gezondheid

IsraёIische Nalatenschapscommissie

Joods Algemeen Steunfonds

Joseph en Christina Kasierer Fonds

Machseh Lajesoumiem 

Matav

Nederlands Ministerie van VWS

OPC Energy Ltd

En vele particuliere donateurs in Nederland en IsraёI

19

Dank aan onze donateurs
(op alfabetische volgorde)
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Elah is als non-profit organisatie afhankelijk van giften van particulieren en 
fondsen. 

 U kunt helpen door een bedrag te schenken aan het ‘Elah voor Iedereen Fonds’. 
Dit fonds heeft als doel psychotherapie te geven aan mensen zonder voldoende 
financiёle middelen. De kosten voor therapie bedragen per sessie € 80 (therapie 
aan huis € 100), terwijl u voor € 1600 (therapie aan huis € 2000) een half jaar 
therapie garandeert.

 U kunt ook helpen door te doneren aan het ‘Danielle Fund for Hope’. 
Donaties aan dit fonds worden gebruikt om zelfmoordpreventietherapie te geven 
aan jongvolwassenen.

Iedere gift helpt! Ook kleine bedragen zijn welkom.

Elah is een door de Israëlische en Nederlandse belastingdienst erkende 
instelling voor belastingaftrekbare donaties

20

Steun Elah

Voor donaties in Israël

Per creditcard:
Bezoek onze website www.elah.org.il en druk op ‘Doneer Nu’, of bel naar 
het Elah kantoor, 03-6910921

Per bankoverschrijving:
Maak uw gift over op: Bank Hapoalim, filiaal 780, rekening nummer 225221 of 
IBAN: IL 500 12 780 000 0000 225 221 SWIFT: POALILIT

Per cheque:
Stuur een (Israëlische) cheque op naam van Elah naar ons kantoor: 
Yigal Alon 157, office 941, Tel Aviv 6744365

Voor donaties vanuit Nederland
IBAN nr. NL75ABNA0550509615 t.n.v. Stichting Elah Nederland, Amsterdam 
of doneer via Geef.NL

Hoe kunt u doneren? 

Elah Centrum | Jaarverslag 2021
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Over Elah 

Elah Centrum voor Steun bij Verlies en Rouw is een professionele stichting die 
psychosociale hulp verleent. Iedereen ervaart tijdens zijn leven verliezen: de dood 
van een dierbare, echtscheiding, ontslag, kinderen die uit huis gaan, het verlies van 
lichamelijke functies, van status enz. In al deze gevallen kan Elah hulp bieden. 

Elah is in 1979 opgericht door en voor immigranten uit Nederland en was in IsraёI de 
eerste organisatie die psychosociale hulp verleende aan Holocaust-overlevenden. In de 
loop der jaren hebben we ons werkterrein uitgebreid en door middel van individuele of 
groepstherapie, psychiatrische begeleiding en een grote verscheidenheid aan sociale 
activiteiten duizenden mensen geholpen die verlies, rouw, trauma of persoonlijke 
moeilijkheden meemaakten.

Elah heeft 6 vestigingen in het land en werkt met een groeiend team van gediplomeerde 
therapeuten die vertrouwd zijn met verschillende behandelmethoden en gespecialiseerd 
in de behandeling van mensen die verlies of crisis hebben doorgemaakt. Gevoeligheid, 
betrouwbaarheid en professionaliteit kenmerkt het werk van onze therapeuten. 

Elah streeft ernaar psychosociale hulpverlening toegankelijk te maken voor iedereen en 
via het ‘Elah Voor Iedereen Fonds’ ook minderbemiddelden te helpen.

Elah werkt samen met talrijke overheids- en maatschappelijke instellingen en krijgt 
jaarlijks het keurmerk van goed beheer uitgereikt (nihoel takien).
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