
 

 

Beste Vrienden van L'chaim!                                                                                                             7-05-2021 

Hier is een update van Shir die het "adopteren" van Ya'acov coördineert met veel passie: 

 

De afgelopen week hebben we te maken gehad met kwade geesten die met kracht hebben geprobeerd om onze 

gezegende acties te stoppen, maar we zijn met toewijding en liefde door gegaan op onze weg.  

 

Op donderdag, arriveerden 3 geweldige vrijwilligers die doorgingen met organiseren en schoonmaken, en een 

loodgieter kwam ook om Ya'acov's blokkade in de badkamer te verhelpen en een elektriciën kwam om reparatie te 

verrichten.  

 

Op zondag kwam vrijwilligster Shachak alleen en was bij Ya'acov, bracht hem eten van haar zus en at met hem en 

was heel sensitief in de complexe taak om Ya'acov te helpen met het wegdoen van overbodige dingen uit zijn 

woonkamer. 's Avonds kwam Ophir Bitan, een lieve man om de schermen van een raam te maken, daar waar de 

vrijwilligers zagen dat het kapot was en de duiven naar binnen kwamen. Natuurlijk repareerde Ofir dat bij al de 

ramen. In de avond werd er een nieuw bed afgeleverd bij Ya'acov's huis met behulp van Ella Maman die met haar 

zuster kwam, dit gebeurde op donderdag. De toewijding en organisatie met behulp van 2 vrienden in de levering 

van het bed die we gekocht hebben, wat allemaal mogelijk is gemaakt door de donaties, Ya'acov was gewoon in de 

wolken! 

   

Op zondag, kwamen 7 geweldige "Shinshins (diegenen die een jaar in dienst zijn van de nationale dienst) !!! En 

ondanks de vele moeilijkheden die er waren vanwege de diefstal van goederen door een slecht persoon, en met 

behulp van de geweldige Ofek die er achteraan bleef gaan, werd er begonnen met schilderen, het dichten van 

gaten in de muren, er zorg voor dragend dat het goed zou gaan werkten ze als "kanonnen" met hart en ziel. Echt 

emotioneel! 

 

Ik was in het bijzonder geraakt om te zien hoe precies ze te werk gingen met elk gat in de muur, en daarna het 

schilderen, het afdekken van het meubilair in de kamer en de kast, alles ging net als bij professionals. 

 

Grote grote grote grote vreugde! 

 

Dank voor uw bijdrage om Ya'acov het leven te geven van een winnaar wat hij zóó verdiend.  

We zullen uiteraard doorgaan met de update in de ontwikkelingen van de adoptie campagne van de lieve Holocaust 

winnaar Ya'acov uit Safed. 

 

Shir  
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