
 

                                                                                                                                                      

 

Dit is een kort bericht mijn vrienden,                                                                                                     12 mei 2021 

 

Wat er gebeurde afgelopen 2 dagen in Jeruzalem en afgelopen nacht, is een zware aanval op de Joodse natie, 

misschien wel de zwaarste aanval sinds jaren. Meer dan 800 raketten zijn afgevuurd door Hamas vanuit de Gaza 

strook naar het zuiden en midden van Israël. Het is een heel brute en agressieve aanval op onze natie. Vijf Israëli's 

zijn omgekomen afgelopen nacht. Ik hoop dat u nooit hoeft te ervaren wat deze families, veel van hen zonder het 

hebben van een schuilplaats, helemaal afhankelijk van alleen HaShem in zo'n situatie.  

 

U moet begrijpen dat dit complete waanzin is. Helemaal voor jonge gezinnen die veel kinderen hebben, en zoals ik 

vertelde zonder schuilplaats zijn. Wij van L'chaim zouden 3 tot 5  families vanuit het zuiden willen helpen in deze 

situatie en zoals we altijd doen, geven we hen een paar dagen om er even tussenuit te kunnen en bieden hen 

onderdak in verband met deze traumatische heftige situatie waarin ze zitten op dit moment. We zouden hen willen 

laten komen deze zondag op Shavuot avond. We zullen die families helpen die in grote financiële nood zijn. L'chaim 

zal voor deze 3 dagen betalen, wat inhoudt dat we zowel de maaltijd als een mooie kamer beschikbaar stellen, in 

een frisse en hopelijk rustige en vredige omgeving in de Golan hoogte. 

 

Voor deze families is dit een leven reddende en batterij opladende gebeurtenis. Voor ons is het een gevoel van 

eenheid met hen, om hen te laten weten dat we één zijn met onze broeders in het zuiden. We doen het met een 

groot hart en veel liefde en begrip dat wij en zij in dezelfde boot zitten.  

Heel hartelijk dank voor uw support en begrip. Moge de G'd van Israël u zegenen. 

Wilt/kunt U ons helpen om te helpen in deze grote nood?  

De uwe, Daniël    

Daniel Braun 

  


