
 
 

1 
 

 
 
 

17-11-2020 
 

Shalom beste vrienden. 
 
Voor nu, lijken de verkiezingen min of meer bepaald te zijn. En, natuurlijk, haar miljoen en 
een halve hoeveelheid speculaties. Hoe het zal gaan wanneer Joe Biden aan de macht 
komt. Zal hij het goede voor hebben met Israël? Zal hij Israël helpen? En nu mijn vrienden, 
hier is mijn antwoord.  
 
We zitten in een grote test. We leven in de tijd dat we zullen moeten kiezen  tussen twee 
mogelijke wegen.  De weg van samenzwering en afgoden, en van luisteren naar de media, 
die zoveel nepnieuws brengt, en daarmee ook met angst vergiftigt. Of simpelweg 
vertrouwen/geloven in de andere weg: De macht van HaShem. 
 
We zijn gekomen in een tijd dat God ons in een plaats heeft gebracht, waar onze generatie 
zal moeten leren waar echte vrijheid en autonomie om draait. Veel mensen zijn bang dat 
kwade machten de hele wereld willen overheersen. En dat is een mogelijkheid, als we dat 
willen geloven. Maar we hebben nog andere mogelijkheden. Simpelweg blijven geloven in de 
Macht van HaShem. Want Hij is degene die alle machten van kwaad en leugen volledig zal 
vernietigen. En Hij zal het de wereld tonen. Dat is de enige macht die bestaat: Zijn Heilige 
Naam, waarvan er geen tweede is.  Alleen HaShem. Het is niet makkelijk deze dagen om 
deze waarheid in ons hart vast te houden (shamar) en te koesteren. 
 
Er is zoveel geluid, er zijn zoveel stemmen en zoveel samenzweringen, maar nu is het tijd 
om de deur naar binnen te sluiten. Om onze oren voor al deze vreemde stemmen te sluiten. 
En om ons hart te openen voor de wetenschap dat HaShem Zijn beloften zal vervullen en Hij 
is de enige Koning, van de hele wereld 
 
De reden dat veel Amerikanen en ook jammer genoeg vele Joodse mensen in Amerika 
gestemd hebben op Biden, is dat ze terug willen naar het oude Amerika. Maar wat is dat 
oude Amerika? Het presenteert alles wat nep is, het plastic en het aanbidden van goud en 
zilver.  En deze leegte die vanuit Amerika komt en ongelukkig genoeg de hele wereld 
beïnvloedt en bedekt, inclusief Israël 
 
We zijn allemaal slaven geworden van de donkere visie van het materialisme wat in feite 
doelloos is en uitzichtloos. 
 
Laten we nu weer terug gaan naar de geest van Abraham, wat hij voor ogen had. Naar de 
geest van Mordechai, en naar de andere profeten van Israël gedurende de eeuwen. Laten 
we niet bang zijn van deze lege modetrends, zelfs als het angst opwekt. Laten we dapper 
zijn als Mordechai en Abraham. En laten we ook nu opnieuw zeggen: Het is alleen HaShem, 
niemand dan Hem alleen, Shema Yisrael, Y-H-W-H Eloheinu Y-H-W-H Echad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

De studenten zijn terug, wat een vreugde. 

 
 
Timek en ik (Daniel) waren vorige week uitgenodigd in de mechina (school) in Kfar 
Hanasi. Al de vijftig studenten waren bij de bijeenkomst.. Ze droegen allen mondkapjes, 
maar hun ogen schitterden. We voelden groot enthousiasme. Zoveel goede wil en liefde. En 
ze waren zo bemoedigd dat ze konden starten met het project van L’Chaim. Het was voor mij 
en Timek een geweldig uur, een mooie tijd. Deze woensdag is het de eerste keer dat de 
studenten de winnaars in Neot Mordechai zullen bezoeken. Vandaag (Maandag) gaan de 
studenten van Meitsar  naar Ginosar, Chukuk en Katzrin voor de derde keer. 
 
Deze avond om 8 uur zal Shir de eerste ZOOM-meeting hebben met de nieuwe studenten 
van de  mechina in Baram. L’Chaim is nog steeds actief dankzij God. En met dank aan al 
onze ondersteunende supporters. 
 
God zegene u allen, Daniel Braun. 
 
----------  Verslag van Timek 
 
Eerste bezoeken van Mechina Kfar Hanasi  
Gisteren ontmoette ik de acht nieuwe enthousiaste studenten van mechina Kfar Hanasi en  
bracht ze naar de kibboets Neot-Mordechai om onze geliefde Shoa winnaars te ontmoeten. 
Terwijl we naar de kibboets reden, viel er vers regen van de Naftali bergen. De zegen van 
HaShem voegde toe aan onze uitbundige vreugde en aan de verwachtingen van deze 
unieke kans om deze Shoa winnaars te ontmoeten.  
 
De bezoeken waren in een woord GEWELDIG. Dit zijn de woorden van de studenten en ik 
stem er van harte mee in! Na een “droge zomer” met bijna geen fysiek contact, waren er 
plotseling studenten die opnieuw de kleine huisjes vulden om verlangend te luisteren naar de 
interessante verhalen van de Shoa winnaars. Ze vonden het heerlijk om daar uren te zitten 
met hen. En we hebben goede kwaliteitstijd met hen besteed.  
 
Er was geen introductie nodig, de winnaars ontvingen de nieuwe studenten, alsof ze hun al 
eerder hadden ontmoet. En ook dat is waar, de gezichten waren nieuw, maar de verse 



 
 

3 
 

nieuwe studenten, kwamen daar binnen, met het verlangen om tijd te besteden met de Shoa 
winnaars, zo het zelfde en zo puur. 
 
Indrukken van de bezoeken 

 Rachel 
 
Ik vroeg Dana en Tamar waarom ze voor dit project hadden gekozen. 
Tamar antwoordde: “Mijn oma was een overlevende van  Auschwitz, ze stierf een paar jaar 
geleden, en ik was heel verdrietig dat ik niet voldoende tijd met haar heb kunnen besteden 
toen ze nog leefde, en luisteren naar haar verhalen. Daarom heb ik gekozen een deel te zijn 
van L’Chaim. Toen ik Rachel vandaag ontmoette, zag ze er precies als mijn oma uit en het 
raakte mij diep. Ik had tranen in mijn ogen. Het was net of ik praatte met mijn oma. Geweldig. 
Ik wil haar  blijven bezoeken”. 
 
Dana, 18 jaar oud, maakte 3 maanden geleden aliya  en  sloot zich aan bij de mechina om 
haar nieuwe leven op te starten in Israël. Haar grote droom is om medicijnen te studeren en 
medisch arts te worden. Haar ouders en haar broers en zussen leven in California. Dana 
spreekt vloeiend Hebreeuws, dankzij haar ouders. Dana vertelde me dit: Ik ben zo 
opgewonden over dit project. Ik heb nooit shoa overlevenden ontmoet tot nu. Zo dichtbij en 
zo privé in hun eigen thuis. Dit is zo kostbaar voor mij. Deze ervaring is niet ver vergelijken 



 
 

4 
 

met een bezoek aan Auschwitz of Yad Vashem. Een ontmoeting herinner ik me in een 
vergadering  met een groot aantal toehoorders, luisterend naar een Holocaust overlevende, 
maar dat was zo ver weg. Het maakt niet die impact, in vergelijking met een bezoek aan 
Steve en Rachel vandaag.  
 
Yael en Mika: Tsila is geweldig, we willen haar blijven bezoeken zo vaak we maar kunnen . 
 

Peretz 
 
Mayan: Peretz is een interessante man, met veel kennis en levenservaring. Het was fijn. 
 

 Rivka 
 
Amir: Rivka is een geweldige vrouw. Ze heeft zo’n speciaal karakter. Ze is een groot 
voorbeeld voor mij. 
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We keerden tevreden terug. De studenten kunnen niet wachten op het volgende bezoek, en     
dat geldt ook voor de Shoa winnaars.  
 
Ik (Timek) ben zo verbaasd en bemoedigd, wanneer ik dit zie, een geestelijke revolutie recht 
voor mijn ogen. Studenten, millennials, geboren in 2002, nu 18 jaar, spenderen kwaliteitstijd  
met oude mensen 96 jaar en ouder, zonder een generatiekloof, dat is wonderlijk en iets.  
 

  Steve 
 
Voor de Shoa overwinnaars geeft dit reden aan hun bestaan. Ze zijn er nog, het geeft hun 
leven betekenis. Ze voelen zich goed.  Steve bijvoorbeeld vertelde de studenten: “Het feit 
dat ik nog leef – na de Shoa, na het vechten in de Israëlische oorlogen – en dat ik kan praten 
en zitten bij jullie, maakt mij dankbaar. Ik dank God voor deze kans. Ik heb vele keren 
ervaren dat mijn leven is gered van de kogels en de dood. Ik heb een gigantisch auto-
ongeluk overleefd. Mijn been was gebroken in zeven stukken, en nu is het mijn sterkste 
been. Hij waakt over mij. Ik voel het en ik wens dat God jullie ook zal beschermen, wanneer 
jullie het leger in gaan. Onthoud dit, neem het mee, de rest van je leven.” 
Ik had Rivka deze keer niet meegenomen in mijn lijst wie we zouden bezoeken, omdat Rivka 
in het ziekenhuis was beland, door een val in de badkamer. Maar toen ze hoorde dat ik van 
plan was te komen met de studenten, belde ze Daniel meteen op, om haar ook op te zoeken 
met de studenten. Ze wilde de kans niet missen! En dus zijn we uiteraard gekomen. Ze was 
zo blij,  zoals je wel ziet in de foto  
 
Eerste bezoek van de studenten van mechina Meitsar 
 
Ik ontmoette de zes nieuwe studenten uit Katzrin. Hun namen zijn: Noah, Sitar, Shai, Roi, 
Ofer en Afek. 
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De studenten zijn enthousiast en kunnen haast niet wachten om de bezoeken af te leggen. Ik 
heb een paar van onze regels uitgelegd en we gingen naar de mensen thuis. 
 
Jafim wachtte al op ons, toen we op zijn deur klopten. We ontmoetten elkaar buiten, 
vanwege de corona 
 

 Jafim 
 
Jafim vertelde ons het verhaal van zijn jeugd in de ghetto-kampen en ging door tot aan 
vandaag. De studenten luisterden aandachtig. We zagen Anna maar kort, want ze was die 
dag ziek. Naderhand toen ik vroeg hoe de studenten het hadden ervaren, antwoordden ze 
mij dat ze het geweldig hadden gevonden! De studenten vormden koppels voor de komende 
weken, zodat ze de volgende weken al zouden weten wie ze dan zouden bezoeken. Ella is 
op vakantie in haar dochter’s huis, nadat de lockdown opgeheven was, dus we zoeken haar 
op nadat ze is teruggekeerd. 
 
Ondertussen, arriveerden acht andere studenten op Kibbutz Chukuk waar we ze later 
ontmoetten die dag. Hun namen zijn : Gil, Hadar, Adi, Yuval, Dana, Mor, Ada en Ophir. 
Eerst, bezochten we Jossi met Gil en Adi. Jossi had net haar middagslaapje gedaan. Gil 
bracht thuisgemaakte chocoladecake voor Jossi, en hij vond de cake heerlijk! Hij vond het 
heerlijk dat we hem konden komen opzoeken.  
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Toen bezochten we Marit. 

 Marit 
 
Marit zag ons komen en wachtte ons op bij de deurtrap. Ze nodigde Hadar, Dana en Ofir uit 
om haar te helpen koffie te maken. Toen zaten ze buiten op het terras om elkaar beter te 
leren kennen. Dit was een mooi moment voor Marit. Het voelde zo goed! Marit vertelde me 
een paar weken geleden dat de studenten van vorig jaar haar spontaan opnieuw hadden 
bezocht!   
 
Ik nam Yuval, Mor en Ada mee naar Kibbutz Ginosar waar we Eliram bezochten. Eliram 
was helemaal blij. Hij zei direct tegen de studenten: “Durf het eens een ander op te zoeken! 
Jullie blijven bij mij komen ! En laat het me weten wanneer je niet kan komen, want ik wacht 
op jullie elke maandagmiddag!” 

 Eli Ram en zijn 
vrouw 
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Zoals altijd was Eliram heel opgewonden en maakte hij een hoop grapjes.. Alle drie  de 
meisjes waren blij om Eliram op te zoeken en waren blij met hun keuze. Het was ook een 
speciale dag voor mij. Ik had dit te lang moeten missen. Sinds dan hadden de studenten de 
overwinnaars voor de derde keer bezocht  
 
Gil vertelde me hoeveel ze van dit project houdt, ze wil geen enkel bezoekje missen. Ze 
plande nu al pannenkoeken te maken voor Jossi volgende week. En al de andere studenten 
houden ook van dit project.   
 
Hoogtepunten van mijn persoonlijke bezoekjes  
 
Elirams gezondheid is een beetje verbeterd, is nog steeds zwak. Maar hij wil deze kansen 
niet missen om de studenten te zien.  
 
Mina van Chazor was blij met de tassen vol met voedsel en vers fruit en groente. Ze vroeg 
me een stuk van haar muur te repareren in haar huis. Voor haar ben ik de expert op 
binnenhuis-reparaties. Ze vraagt nog vaak naar de vorige studenten. Ze ontvangt regelmatig 
telefoontjes van voormalige studenten. Ze is dankbaar voor de steun van L’Chaim voor haar 
regelmatige taxireisjes naar het ziekenhuis.  
 
Raya heeft zich depressief gevoeld, sinds de start van corona. Ze gaat weinig naar buiten en 
bezoekt haar kinderen niet, omdat ze zich niet verbonden voelt. Wat helpt is haar dagelijkse 
bezoeken aan haar vriend en buur. En Raya vertelde mij- met een grote glimlach – dat Yuval 
elke week haar opbelt (kostbare studenten van twee jaar terug) . Hij vergeet haar nooit te 
bellen 
 
Israël en Ludmila verlangen naar het bezoek van de studenten! 
 
Klara heeft problemen met haar rug. Het zorgen voor Mordecai is fysiek en mentaal zwaar 
voor haar. Ze hoopt meer hulp te ontvangen van de kliniek. Beide dochters helpen haar veel. 
Daarbij blijft Klara sterk en optimistisch als altijd. Ze is dankbaar voor de steun en zorg van 
L’Chaim. 
 
Liza zag er goed uit, maar ik weet dat haar gezondheid alles behalve goed is. Ze wil er niet 
over praten. Ik ben dankbaar dat ik kan komen en dat ik kan zorgen voor de hele groep van 
de Ghetto winnaars in Kyriat Shmona.  
 
Rina straalt en geniet van haar leven. In zoverre heeft de corona geen negatief effect op 
haar gehad.  Ze sport en houdt haar lichaam fit. Ze bezoekt ook regelmatig de activiteiten 
voor oudere mensen in een gemeenschapshuis, waar ze andere mensen ontmoet 
 
Anatoli is gevoelig voor diabetes. Hij heeft veel pijn, maar klaagt niet.  
 
Ida wordt goed verzorgd, maar besteedt wel haar tijd in bed. Heel moeilijk, maar gaat dapper 
door. Dit is bewonderenswaardig.. Met Roman, Zina en Neli gaat het goed zoals gewoonlijk  
 
Groeten van Timek 
 
---------  Verslag van Shir 
. 
Nieuw telefoon project 
Dit jaar hebben we een project dat een klein beetje anders opstart in de Mechina van Baram. 
Vanwege Corona-beperkende maatregelen, mogen de studenten niet de kibboets verlaten 
tot nu toe, we bieden ze aan om de overwinnaars te kunnen telefoneren op regelmatige 
basis. Zes lieflijke meiden kozen om deel te nemen  in dit project en zijn enthousiast om te 
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beginnen. We hebben een wonderbaarlijke en geweldig leuke introductie gehad in hoe de 
conversatie gevoerd moet worden. Ik vertelde  hen over de “L’Chaim”-familie. Ze zullen onze 
Holocaust-overlevenden in Safed, Hazor en Jeruzalem elke week bellen.  
 
Hier zijn sommigen van de dingen die ze mij schreven, waarom ze wilden deelnemen aan 
ons project:   
 
Lior - "Ik wilde deel nemen aan dit project, want ik vind het belangrijk om Holocaust 
overlevenden, en over het algemeen aan mensen uit deze leeftijd, een plaats te bieden om 
hun verhaal kwijt te kunnen, nu al helemaal in deze tijd van isolatie vanwege Corona. . En ik 
wil ook luisteren en hun verhalen horen, zodat ik ook van hen kan leren 
 
Hagar - "Ik wil deelnemen aan dit project, omdat ik denk dat het een hele mooie kans is om 
te luisteren naar de verhalen van mensen, die mij een hoop te leren hebben, of het nu uit 
hun verleden is of uit hun dagelijkse leven. Ik ben geïnteresseerd in de levens van anderen, 
omdat dit mij een ander perspectief geeft op het leven." 
  
Gaia - "Ik wilde aan dit project meedoen, omdat het belangrijk is om persoonlijke verhalen  te 
horen van volwassenen, en er te zijn om naar hen te luisteren, om te converseren, al 
helemaal vandaag de dag, omdat vele volwassenen zich nu alleen voelen. En als toevoeging 
daarop, geloof ik dat het belangrijk is dat de studenten in mechina een verbinding hebben 
met het gebied waarin ze zullen leven dat jaar” 
 
Verslagen van de bezoeken Modiin en Safet 
 

Shachar en Yael: 
 
We bezochten oma Sarah en Avraham , het was vol plezier en opwindend om haar weer na 
lange tijd te zien. We hebben een tijd samen gezeten . Zij vertelde ons hoe deze periode is 
geweest, en dat we zeker weer zouden langskomen. En we hebben hen een cake gebracht 
met een Shalom. 
 
Adi en Eden – 
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Esther 
 
Ik heb gereisd met een goede vriend van huis naar huis, om Esther na lange tijd weer te 
ontmoeten. Natuurlijk hebben we veel over de telefoon gepraat, maar uiteindelijk hebben we 
elkaar 7 maanden vanwege corona en de lockdowns niet gezien. Ik wist dat ik zo spoedig 
mogelijk naar Safed zou gaan. Esther was heel blij dat we waren gearriveerd en had een 
heerlijk maal met kikkererwten bereid. We praatten over de tijdsperiode, over het leven met 
corona, de vakanties die er waren…… 
 
Het was goed om haar optimisme te horen, zo blij als altijd, ondanks de veranderingen en 
het leven  door de Corona-periode.  
 
Ze vertelde Eden wat verhalen vanuit de Holocaust, lachten om het feit dat gedurende deze 
tijd, dat ze niet ziek waren, er was geen tijd om ziek te worden, ze lachte om de oorlog, pas 
na de oorlog had ze tijd voor longontsteking. En natuurlijk, zaten we bomvol van het voedsel, 
hadden we toetjes en gaf ons een tour in haar tuin. Natuurlijk, noemde ze de grappige 
verhalen van de tijd dat we haar kwamen bezoeken op de basis, we lachten een hoop en er 
was een goede sfeer. Het was een goede ontmoeting; we konden eindeloos praten, en 
eindelijk niet via de telefoon, en de gaten vullen die alleen maar gevuld konden worden, 
wanneer je elkaar werkelijk ontmoet.  
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 Riri 
 
Talya bezocht de lieve Riri, die ze had bezocht in de laatste klas van de lagere school en de 
brugklas, en ze zond de volgende boodschap aan de groep vrijwilligers :"Ik wil met jullie 
delen dat ik Riri vandaag heb bezocht, dit is heel belangrijk. We moeten het mogelijk maken 
om deze bezoeken af te blijven leggen! Er is niemand als zij! Ze zendt jullie haar groeten.  
 
Groeten van Shir 
 
 
 
 
 


