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Dec 2020 
 
Shalom vrienden, 
 
Deze week viert het Joodse volk het feest van Chanuka. De vakantie van licht. Meer dan ooit 
hebben we licht nodig. In deze donkere tijd. En vandaag wil ik een verhaal van de schoonheid 
van fijngevoeligheid, nederigheid, diep begrip over wat onvoorwaardelijke liefde is, met je 
delen. 
 
We zijn gezegend met een nieuwe Shoah overlevende in Katzrin. Haar naam is Miriam, een 
Holocaust overlevende uit Hongarije. En Miriam, ze houdt van praten! En om te praten en te 
praten en te praten. Je kan haar niet stoppen. En ze gaat door en praat. Nu is hier de 
schoonheid van het verhaal.  
 
Mensen zoals Miriam zijn niet zo makkelijk om mee om te gaan. Ze luisteren niet goed naar 
anderen. Ze zien je van harte, echter, ze blijven alleen maar praten. En de afgelopen week 
zijn er twee geweldig mooie studenten, vanuit mechina Meitsar, die Miriam hebben bezocht. 
Een jongen, Roi, een immigrant uit Amerika en een meisje, Ofek, een jong Israëlisch meisje 
met een groot hart. Toen het bezoek afgelopen was, begreep ik van Timek, dat het niet zo 
eenvoudig was voor deze jonge mooie zielen hoe om te gaan met Miriam. Timek stelde me 
voor met hen te praten. Dat heb ik gedaan. 
 
Ik vroeg Roi wat hij van het bezoek heeft gevonden. Hij antwoordde: "Daniel, het was geweldig. 
Maar we wisten niet hoe we haar aandacht moesten krijgen wanneer we haar iets wilden 
vragen, of wanneer het tijd was om weg te gaan. Ze luisterde niet, en bleef maar praten en 
praten."  
 
Ik vertelde Roi: "Roi, deze dame heeft nederige harten gevonden, die bereid zijn om naar haar 
te luisteren. Zoals jij en Ofek. Jullie zijn bereid naar haar te luisteren. Luister maar gewoon. 
Het was geen makkelijk bezoek, maar jullie hebben begrepen dat oude mensen opzoeken niet 
altijd makkelijk hoeft te zijn. Soms hebben we een uitdaging. En soms moeten we gewoon een 
open kanaal zijn en aan de behoefte tegemoet komen van deze prachtige vrouw om haar 
gedachten kenbaar te maken, vanuit haar ziel en haar wezen. Dat is liefde Roi. Jullie dachten 
niet aan jezelf en jullie voordelen, maar jullie dachten aan wat Miriam nodig had. Ze had jullie 
oren nodig en jullie hart."  
 
Roi was blij dit te horen, ik gaf hem ook wat ideeën hoe je het bezoek op een goede manier 
kan beëindigen, wanneer het tijd is om te gaan. "Sta langzaam op van de bank, geef haar een 
vriendelijke glimlach, zeg Shalom (als afscheid). Ze zal het dan begrijpen." 
 
Ik sprak daarna tot Ofek, het jonge meisje. Ze was geweldig. Ze begreep elk woord. Ze zei dat 
ze zich heel goed erbij voelde. Ze begreep dat Miriam die gezegende tijd nodig had om vanuit 
haar hart te kunnen vertellen. 
 
Lieve vrienden, deze jongen mensen vertegenwoordigen de visie van  LeChaim. Dit is 
werkelijke liefde, geen sikkepit egoïsme. Ik was zo bemoedigd met deze twee te kunnen 
praten. Ik ben zo bemoedigd al deze jonge studenten dit jaar te ontmoeten. Timek en ik ervaren 
een enthousiasme en honger onder de studenten van de mechinot, honger naar een 
betekenisvolle  verbinding. Hartsverbinding van hart tot hart. 
 
Het belangrijkste wat we nodig hebben,  meer dan ooit is een warm hart, en een hart tot hart 
verbinding. Niet slechts technisch, en via boodschap in WhatsApp. Niets behalve echte contact 
helpt, een kloppend hart, geopende oren en betrokken ogen. De jonge generatie is het licht 
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voor het volk van Israël. En aan jullie mijn vrienden rond de wereld, dank jullie voor jullie grote 
steun. Dankzij jullie begrip en trouw aan de visie van LeChaim. 
 
Moge God ons allen zegenen met heilige Shalom, Chag Sameach (goede Chanuka 
toegewenst) 
 
Daniel Braun 
 
Shir - Verslag van de bezoeken  en de telefoongesprekken: 
Lia - Ik sprak met de geweldige  Malka van Jeruzalem. Het was een heel goed gesprek. Na 
een hoop technische moeilijkheden waren we eindelijk in staat om te praten en ze was een 
schat. Ze vertelde me over haar echtgenoot Zell en hoe goed ze bij elkaar pasten. We hebben 
een half uur gepraat. Ik ben van haar gaan houden. Ik ben zo blij met dit gesprek en zie uit 
naar de mogelijkheid om haar te bezoeken.  
 
Ik was de afgelopen week op bezoek bij Tova . Twee weken hiervoor , bood ik aan langs te 
komen en ze zei het af op het laatste moment. Daar nog voor kwam ik eens in de week of twee 
weken. Over het geheel gaat het goed met haar, er zijn betere dagen en slechtere dagen. 
Zoals gewoonlijk vertelt ze mij wat haar dwars zit vanaf het moment dat ik me op een stoel 
neerzet. Ze heeft nog steeds geen therapeut gevonden waar ze tevreden mee is, die ze niet 
vreest of wantrouwt. Maar ik kan haar daar niet mee helpen. Onze relatie is goed, zoals 
gewoonlijk. Ze is niet zozeer bang voor corona en niet langer depressief daarover, maar ze 
heeft andere zorgen en fysiek is ze vrij beperkt in haar beweging.  
 
Tomer- Hemda klonk  goed en voelde zich goed. Ze vroeg me hoe het met mij was. en 
vertelde mij haar problemen over de hond van de buren, die voortdurend blaft en de planten 
die van het balkon van Hemda afvallen. Ze zei dat ze blij is dat het regent, en dat haar tuin 
goed verzorgd is. Ze is allemaal dingen aan het uitvinden om te voorkomen dat de vogels haar 
planten kapot maken. We hebben gepraat over het vaccin, en ze vertelde mij dat ze geen 
haast heeft met de vaccinatie, omdat haar toch wel velen voor zullen gaan. Ze ontmoet me nu 
liever even niet, zelfs niet van een afstand, omdat gezondheid belangrijk is. Ze groet een 
ieder.     
 
Hadar - Ik praatte met Ella, ze is een beetje verdrietig, ze heeft medische problemen die haar 
problemen geven. Ze wacht op de uitslag voor haar ogen van de oogarts. Gedurende het 
gesprek ging de spanning er een beetje af.   
 
Rotem Gal en Shachar - we brachten Yehudit  een cake voor Shabbat waar ze blij mee was.  
 
Nitzan - Ik praatte met Miriam  vandaag en ze vertelde dat ze verbleef bij haar dochter in 
Lapid op Shabbat en laatste Shabbat was ze in Buchman . Ze was bij een club, ze had nu 
niets, en vond het eigenlijk niet leuk, volgende week gaan we proberen haar op te zoeken. 
 
Hodaya Rivka - Ik sprak met Tova  vandaag wat over Chanuka en haar gevoelens over deze 
vakantie. Ze vond deze vakantie moeilijker dan andere vakanties, omdat haar overleden 
dochter in deze vakantietijd geboren is, en dat het een familievakantie is. Aan de andere kant 
vindt ze het een heerlijke vakantie. Houdt ze er van, houdt ze zich aan het goede vast en de 
vreugde en is ze geweldig in haar sterktepunten. Ontzettend mooi :) 
 
Nieuwe studenten van de mechinot zijn in volle kracht begonnen onze overwinnaars te 
bezoeken 
 
Gedurende de laatste weken zijn ook de studenten van de andere twee mechinot (Kfar Hanasi 
en Mayan Baruch) begonnen  onze Shoa-overwinnaars te bezoeken in Rosh Pina, Chazor, 
Kyriat Shmona en Kibbutz Neot-Mordechai. Deze 14 fantastische studenten, 18 jaren jong, 
zijn gekomen met enorm enthousiasme en motivatie om de 80+ jarige overwinnaars te 
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ontmoeten! En ze schenen als een chanuka kaars in hun huizen. Ze brachten een grote portie 
liefde aan onze geliefde Shoa-overwinnaars, die geduldig hebben gewacht tot op dit moment. 
 
Het moment dat de studenten de kamer van de Shoah-overwinnaars binnenkwamen, werden 
ze verwelkomd met een grote glimlach op de gezichten , en het voelde alsof dit al wekelijks 
had plaatsgevonden, niet alsof het een eerste zou zijn! Alle de studenten vertelden mij dat ze 
de bezoeken als geweldig hebben ervaren. Ze wilden dit al doen vanaf het moment dat Daniel 
en ik  bij de mechina het project hadden geïntroduceerd aan hen. Sommigen van de studenten 
hebben grootouders die Shoah-overwinnaars zijn .Ze zijn allemaal verbonden met dit donkere 
gedeelte van de Joodse geschiedenis, en ze zullen dappere strijders zijn voor ons Joodse 
thuisland Eretz Yisrael. 
 
Gedurende deze 10+ jaren dat ik betrokken ben bij LeChaim-to-life, heb ik een hemelse 
atmosfeer ervaren  bij het hart-tot-hart relatie bouwen, zonder enige barrière van leeftijd of tijd. 
Deze parameters bestaan niet in dit werk. Gedurende al deze bezoeken, ervaren wij hemel op 
aarde. Gezegend zij HIJ . Baruch HaShem! 
 
Timek 
 
Foto’s van de eerste bezoeken met studenten van Ma'ayan Baruch en Kfar Hanasi 
 

 
Guy en Yael met Rachel in Neot-Mordechai 
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Lahav en Mika met Jaffa en Moshe in Chazor 
 

 
Amir en Shira met Ruchama in Chazor 

 
Ofek en Dana met Bracha in Chazor 
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Ofir en Lior met Tsila in Neot-Mordechai 
 

 
Oren en Tamar met Chana in Rosh Pina 
 

 
Raz en Noah met Bracha in K.Shmona 
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Roni en Tamar met Rivka in Neot-Mordechai 

 
Roni en Tamar met Steve in Neot-Mordechai 
  

 
Tova met Shelly 
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Svetlana met Yael,Hadar en Zohar 
Svetlana uit Modiin kreeg tijdens Chanuka bloemen en donuts van hen. 
 
Daniel Braun 
Email:  danielxrw@gmail.com 
Phone: + 972 54 772 3510 
Website: lechaim2life.org.il  (Hebreeuws) 
               lechaim2life.org.il/english  (Engels) 
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