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14-06-2021 
 
Shalom vrienden! 
 
Wéér een jaar met de studenten van Mechina is om. 
Ik wil graag uitdrukking geven aan al de verbazingwekkende gevoelens die ik in me heb dit 
jaar. Ik zag de grote waarde van wat onze visie doet met de jongeren. Ik zie het als een boer 
die zijn bomen ziet groeien. De vruchten zien er geweldig uit en smaken heerlijk. De smaak 
van de hemel. 
 
Ik zie het hart van de jongeren als ik met ze spreek. Ik zie de schoonheid waar ze voor 
staan, inclusief een grote hoeveelheid bescheidenheid. Een groot hart om te geven. En een 
veel dieper begrip over de identiteit die we allen delen. Het zijn van een natie als "Volk 
Israël". In het land van Israël. 
 
En ik wil jullie vertellen, lieve studenten, in een tijd als deze - van duisternis - met veel bruut 
geweld overal is het jullie gelukt iets anders te brengen in deze chaos. Jullie brachten een 
hoop vriendelijkheid, licht en liefde aan de mensen die het echt nodig hebben. Jullie waren in 
staat een fantastische eenheid te maken! Je koos niet voor "ik, ik, ik maar wij, wij, wij". Jullie 
brachten geweldige muziek, lieve studenten. Muziek die zo nodig is voor onze tijd. Als jullie 
nu allen doorgaan met deze reis, weet ik en voel ik dat Israël is goede handen zal zijn. Jullie 
liefde en bescheidenheid is muziek van de hemel. Ik bid en wens voor jullie dat wanneer 
jullie doorgaan en jullie leven leven, eerst in het leger { IDF) en later met jullie eigen carrière 
dat jullie niet de nieuwe taal vergeten, de nieuwe zachte soort taal die jullie ervaren hebben 
met L'chaim dit jaar. Het was een groots jaar.   
 
En ik wil een bijzondere dank uitspreken aan alle speciale actieve deelnemers. Aan lieve 
Shir, aan Shuki, aan Timek, de studenten natuurlijk, aan onze geweldige vrienden van ver 
die zo genereus zijn en met liefde werken om in deze duistere tijd meer licht te verspreiden. 
Maar bovenal, bedank ik HaShem, God van Israël, God van de hele wereld die ons het 
voorrecht gaf van deze prachtige dans van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wees allen gezegend, Daniel Braun. 
 
Bericht uit het Noorden. 
 
Zoals Daniel vertelde, hebben zowel de mechina van Ma'ayan Baruch en Kfar Hanasi het 
project voor dit jaar beëindigd. 
 
Dit jaar hadden we moeite met de start van het project vanwege corona. Vanwege de 
moeilijke regelementen werd het bijna onmogelijk, maar Daniel en ik stonden erop om het 
programma te starten met de mechina's helemáál vanwege de impact die de corona regels 
hadden en de winnaars nog meer in een isolement brachten. We zijn erin geslaagd en de 
studenten waren nu juist nog meer toegewijd dan de andere jaren en waardeerden de 
mogelijkheid om naar buiten te kunnen uit de mechina (school) voor dit bijzondere doel.  
 
Het bleek een grote zegen te zijn voor zowel de winnaars alsook de studenten. Baruch 
HaShem! Geprezen zij de Heer! 
 
Aan het einde van het jaar konden we elkaar ontmoeten zonder maskers en zonder afstand 
van elkaar te houden. Dat is echt wonderbaarlijk! 
 
Nu hebben we allen ervaren wat een groot geschenk dat is! 
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Je kunt zien hoe blij de studenten en de winnaars zijn op de foto's hieronder 
 

 
Evaluatie met de studenten van mechina in Ma'ayan Baruch 
 
 

 
De studenten die de winnaars in Neot bezochten 
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Eindejaarsfeest in Chazor met Studenten van Mechina Kfar Hana 
 
 

 
Noa met Bracha 
 
Bracha maakte een duidelijke verandering door in Noa's verwachting van haar toekomstige 
leven. Bijzonder wat ze met ons deelde! We hadden een heel succesvol en zoet eindejaar 
bezoek met onze winnaars. Alle studenten maakten een mooie zegen en ingelijste foto’s om 
het in herinnering te houden. Veel studenten beloofden contact te houden met de winnaars, 
ook nadat de mechina afgelopen was. En ik weet al dat ze de belofte ook gehouden hebben. 
Zo vertelde bijvoorbeeld Eliram  dat de studenten hem bezochten afgelopen week. 
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Eliram geniet van de kersen uit de Golanhoogte die ik voor hem meebracht.  
 
Diegenen die zouden willen spreken met Eliram  (Ivriet of Frans) worden uitgenodigd om dat 
te doen door de WhatsApp video. Gedurende corona heeft de regering voorzien om op deze 
manier verbonden te kunnen zijn voor senioren vanaf 80 jaar en ouder zodat men contact 
kan houden met familie. Als je dat ook wilt neem dan contact met me op en dan geef ik je 
Eliram zijn WhatsApp nummer. Dit is de wens van Eliram. In tijden van nood is het zijn 
levens lijn.  
 

 
Hier zie je Eliram met zijn WhatsApp beeldscherm.  
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Ondertussen blijf ik de winnaars met regelmaat bezoeken. L'chaim blijft voorzien in 
voedselpakketten en andere noodzakelijke dingen die ieder van hen persoonlijk nodig heeft.  
Enkele updates 
 
Ela van Katzrin is achteruit gegaan met haar gezondheid. Ela heeft in het ziekenhuis gelegen 
en ligt nu thuis op bed. Haar kleindochter met wie ze het huis deelt is gestopt met haar werk 
en zorgt voor Ela. 
 

 
Miriam van Katzrin is ook blij verrast met de kersen van L'chaim.  
 
Jafim van Katzrin moet geopereerd worden aan hernia. Daarom kan hij niet zijn dagelijkse 
wandeltocht maken. Het goede nieuws is dat Tomer, een student van afgelopen jaar Jafim 
regelmatig bezoekt.  
 
In Kiryat Shmona worden de winnaars ook ouder, maar de meesten van hen zijn ok. Ze 
hopen dat het volgend jaar mogelijk is om de Joodse Feestdagen samen te kunnen vieren. 
Daar zien ze het meeste naar uit.  
 
Mina van Chazor moet voor controle naar ziekenhuizen en klinieken en dat valt haar zwaar. 
L'chaim blijft haar helpen met de taxiritten. Daar is ze erg dankbaar voor.  
Zegen Timek 
 
Bericht van Shir en haar jonge vrijwilligers 
 
Zohar -  we hebben met zijn drieën met Svetlana gesproken via video. Ze is echt ok en we 
spraken over de eindejaar gebeurtenissen (einde van twaalfde jaar) en hoe ze deze week 
doorgekomen is met de idiote sirenes en alles eromheen. Yael's kleindochter nam deel aan 
het gesprek en Svetlana genoot ervan om alles met haar te delen. 
 
Hadar - ik sprak met Ela (van Katzrin) op woensdag. Na een lange periode dat ik haar niet 
kon bereiken, nam ik contact op met haar kleindochter en het bleek dat ze in het ziekenhuis 
lag, ik denk voor ongeveer een week, vanwege longontsteking waardoor er vocht in haar hart 
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is gekomen. Ik heb niet veel details hierover maar dank God dat Ela  weer thuis is, en 
medische behandeling krijgt als dat nodig is. Ze had het moeilijk met het spreken maar ik 
was blij dat ik haar stem kon horen. Ik wil proberen, met behulp van God om gedurende de 
week weer contact met haar op te nemen, en ook om de familie er niet mee lastig te vallen.  
 
Yuval. Raya en ook ik spraken deze week met haar (afgelopen week belde ze of alles ok 
was in het leger vanwege de spanningen). Haar conditie is beter met de versoepeling van de 
beveiligingsproblemen. 
 
Nitzan - Ik sprak nu met Miriam en ik vroeg haar hoe ze over de veiligheid dacht. Natuurlijk 
was ze optimistisch en zei ze, wat kunnen we doen, het zal goed komen. Ze heeft een 
beveiligde kamer in dit huis wat ook haar slaapkamer is dus dat is geweldig. Ze viert Shavuot 
met haar dochter in Jeruzalem.  
Shir 
 
Email:  danielxrw@gmail.com 
Telefoon: + 972 54 772 3510  
Websites: www.lechaim2life.org.il (Hebreeuws) 
                 lechaim2life.org.il/english (Engels) 
                 www.lechaimtolife.nl (Nederlands) 
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