
 

                                                                                                                                     
Lieve vrienden,  

In mijn eerste brief sprak ik over Jafim, dat hij sinds afgelopen week niet meer onder ons is. In de 

brief heb ik wel vermeld wat een grote eer we hem gegeven hebben toen hij leefde.  Hoe vreugde in 

zijn leven te brengen, dat is de essentie van L'chaim.  

We zijn niet zo druk met herdenkingen of herinneringen, maar we hebben genoeg uitdagingen om 

het leven van veel mensen die zoveel aanmoediging nodig hebben, beter te maken.  

En nu Shir.  

 

 Beste Shir. Je bent voor mij en voor ons allemaal een geweldig voorbeeld van de visie die L'chaim 

heeft gecreëerd. We hebben met je samengewerkt sinds je jonge student was in de mechina van 

Mayan Baruch. Onmiddellijk voelden jij en ik dat het een lot voor je was om je bij de familie van 

L'chaim aan te sluiten. Tijdens de mechina met Timek nam je groot leiderschap, vooral bij de 

winnaars van de Shoah in Kiryat Shmona. Je hebt ze zoveel liefde gegeven. Voor velen van hen. En ze 

gaven je liefde terug.  



Na de mechina vertrok je naar het leger. Maar je hebt L'chaim niet verlaten. Je hebt besloten dat je 

bij deze visie wilt horen en ermee door wilt gaan, je bent een prachtige rank begonnen in Tsfat. En 

bracht prachtige winnaars van de Shoah binnen. Vooral - ik zal het nooit vergeten - Shalom! Je bracht 

deze mensen zoveel liefde en hoop in een koude winter, in hete zomers en tijdens de 

coronapandemie waar we allemaal mee te maken hebben in deze dagen. Je bent een geweldig 

persoon. 

 

 

 

 Ook ben je een afdeling gestart in Modiin. Je voedde jongens en meisjes op van de school daar. En ik 

voelde het als een groot voorrecht om Modiin te bezoeken op elk evenement dat je hebt 

georganiseerd. Heel vaak vraag ik me af waar je deze energie vandaan haalt Shir. Maar ik weet het 

antwoord. Dat is de kracht van liefde. Zoals liefde kracht geeft. Liefde geeft energie. En jij Shir hebt 

daar heel veel van. Al die keren sinds je het leger hebt verlaten, heb je een speciale reis gemaakt op 

"Shwil Israel", helemaal van het zuiden naar het noorden, te voet, en elke stap die je zette, liet je een 

stempel van liefde achter op je land waar je zoveel van houdt. En al die tijd stopte je geen seconde 

om in contact te komen met onze winnaars. 

 



 

 

 En toen ging je studeren aan de universiteit en ik zal nooit vergeten hoe trots we allemaal waren dat 

je de prijs kreeg van de unieke vrijwilliger voor L'chaim. De commissie van de universiteit koos jou als 

winnaar voor deze prijs. Je hebt het verdiend Shir! 

 



 

 

Tegelijkertijd nam je ook de leiding over een speciale eenheid van L'chaim die we samen hebben 

opgericht voor vrijwilligers die het mechina-programma hebben voltooid, maar nog steeds contact 

houden met onze winnaars. Door ze regelmatig te bezoeken en te bellen. Deze eenheid groeit 

gestaag. 

En nu komen we op een heel bijzonder moment. Je hebt Itamar ontmoet. Hij wordt volgende week je 

man. Ik heb jullie allebei ontmoet en ik zag een grote vreugde op de gezichten van mensen die hun 

soulmate hebben kunnen vinden. 

Itamar en jij zijn zo één samen, dit is een heel vreugdevol moment voor ons allemaal om je te zien 

trouwen, Shir. En ik weet zeker dat je binnenkort meer leven in deze wereld zult brengen. 

Ik wil je namens L'chaim laten weten dat we zoveel van je houden, we waarderen je enorm en we 

voelen het als een groot voorrecht om je in onze familie te hebben, de L'chaim-familie. Moge G-d van 

Israël, waar je zoveel van houdt Shir, jou en Itamar zegenen met het beste van het beste. 

Moge G-d op je schijnen om zelf een nieuw thuis en een nieuw gezin te bouwen. Ik zegen je met heel 

mijn hart. We zegenen je, Shuky, Timek en vele mensen uit het buitenland die je kennen van de 

rapporten. 

Je bent de grootste vrucht van L'Chaim, je bent de vrucht van Gan Eden en ik wens dat meer 

jongeren zoals jij zich bij deze tuin voegen, die jij bent begonnen. 

 En als laatste, dank aan jullie ouders die zo'n geweldige dochter op deze wereld hebben gebracht. 

 

Daniel Braun 
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