
  

  
 
 
  

 
 

Lieve vrienden,                                                                                           

 

Afgelopen week hoorden we dat Jafim niet meer leeft. Zijn ziel voelde dat het genoeg had van deze wereld 

en het wilde naar huis gaan. Het ging de afgelopen maanden niet zo goed met Jafim. De afgelopen 3 weken 

lag hij in het ziekenhuis en en hij beëindigde zijn reis daar. Moge zijn ziel rust en shalom hebben in de 

hogere wereld.  

 

 

 

Ik wil graag met jullie allen het grote voorrecht delen dat we Jafim mochten ontmoeten. In het bijzonder 

Timek en de studenten van Mechina Meitsar brachten deze bijzonder liefdevolle eenzame man 

buitengewone liefde en licht in de donkere kamer waar hij veel te lang alleen doorgebracht heeft. Jafim was 

een grote, speciale man en heel vriendelijk. Hij hield  van mensen. 

.  

Voor mij is het meest interessante wat ik begreep - naar aanleiding van de berichten die ik hoorde van de 

studenten - dat Jafim heel wonderlijk mooi verbonden was met zijn innerlijke kind. Kleine dingen maakten 

hem blij. Hij was altijd benieuwd en zo rijk in zijn ziel. In het bijzonder voor wat betreft het belangrijkste in 

het leven: verbinding. Hart tot hart verbinding! 

Jafim had een groot toegankelijk hart. De 2 deuren in zijn hart waren helemaal open. En de studenten, 

jongens en meisjes kwamen voorzichtig in zijn hart met veel respect. Hij deed hetzelfde met hen. Voor mij 

waren de ontmoetingen van de studenten met Jafim als muziek van engelen.  

De grote rommel in zijn huis stond het mooie contact niet in de weg. Wanneer je Jafim kende en in zijn hart 

binnenkwam, vergat je de rommel om je heen helemaal. Je was in staat de vreugde te ervaren alleen al om 

in de nabijheid van deze man te zijn. Jafim is een groot voorbeeld van hoe L'chaim hem zoveel liefde heeft 

gebracht en zoveel vreugde op de plaats waar het het meeste nodig was. Dat was een heilige 

verbondenheid.  

Ik wil ook de gelegenheid gebruiken om de studenten hartelijk te bedanken voor de jaren dat Jafim een 

beter leven heeft gekregen door bezoekjes en telefoongesprekken gedurende de periode van corona. Dank 

aan Timek die ervoor zorgde dat Jafim iedere maand geld kreeg en een gezond voedselpakket. Dank aan 

  



zoveel mensen die van Jafim hebben gehouden. Aan Noa die een aparte donatie gaf gedurende de periode 

van lockdown, dank aan donoren van buiten die het ons mogelijk maakten om te doen wat HaShem het 

meeste van ons verlangt: De vaders terugbrengen bij de zonen en de zonen bij de vaders.   

Wees gezegend al onze vrienden - de familie van L'chaim - voor de grote ondersteuning van ons werk, in 

het bijzonder zoals dit, het uitreiken naar zoveel eenzame mensen zoals Jafim, zodat we zoveel licht en 

vreugde konden brengen aan hen.  

Stop niet met het ondersteunen van ons, zodat we dit belangrijke werk kunnen voortzetten.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dit is de laatste foto die genomen is door de studenten eind mei van dit jaar.  

 

 

Wees allen gezegend, Daniel Braun.  

--  

Daniel Braun 

Email:  danielxrw@gmail.com 

Telefoon: + 972 54 772 3510  

Website: lechaim2life.org.il  (hebreeuws) 
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