
 

Dear Friends, 

In deze brief leest u en kunt u meevoelen hoe Shir dit noodproject om Yacob te helpen begon zoals Daniël gisteren 

schreef en hoe overweldigend mensen reageerden. 

Shir schrijft: 

Op dinsdagmorgen ontving ik de foto’s van Daniël van de situatie waarin Yacob leeft. Het was voor mij duidelijk dat 

vanaf dat moment het leven van Yacob was bezig te veranderen en dat het niet lang zou duren zoals ik de familiare 

acties ken van L’chaim. 

Ik begon met bericht te plaatsen en de reacties kwamen snel binnen. Goede mensen van Zfat en het hele land 

kwamen helpen.  

2 vrouwelijke studenten van Zfat organiseerden pakketten met kleding in goede conditie, bedlinnen, deken, 

handdoeken, gedroogd eten en meer en meer. 

Een lieve vrouw genaamd Ortal nam contact met ons op en vroeg Jozef, de helper van Yacob, om goede schoenen 

voor hem uit te kiezen en zij wilde ze betalen. En inderdaad, we kochten hem nieuwe, goede kwaliteit schoenen. 

 Ofek, een student uit Zfat, zorgde voor een nieuwe sofa uit de winkel en een zijtafel en een tafel voor de 

woonkamer. Onze vrijwilliger Yael van Modiin, die het las, nam contact op met haar moeder die werkt voor “Pe’er 

Nesher” een bedrijf dat maakt en importeert schilders en constructie producten en zij gaf een grote opdracht voor 

ons met professionele producten en poetsmaterialen. 

Op zondag, met G’ds hulp, zal de hersteloperatie aan zijn huis beginnen. We zullen starten met het reorganiseren 

van zijn huis, muurreparaties doen en verven van zijn hele huis,  en in de avond zullen de meubels arriveren in zijn 

huis. 

De snelheid waarmee de dingen gebeurden, de manier waarop we eenvoudig de situatie zagen en niet dachten 

maar handelden en de inspanningen die velen hebben gedaan, zullen ons ook in staat stellen om Yacob regelmatig 

te omhelzen. Dat is de manier waarop L’chaim werkt, handelen vanuit en met het hele hart, zonder bureaucratie, 

zonder formulieren die ingevuld moeten worden, maar hier en nu. 

Ik was zo geraakt door de geweldige bereidwilligheid om te helpen van de vele mensen dat me dit altijd herinnert 

aan de kracht van ons speciale land! 

En speciaal ben ik enthousiast, dat ondanks andere organisaties die komen en renoveren, ik geloof dat zelfs nadat 

we zijn leven hebben verbeterd op materieel vlak, we door zullen gaan met het omarmen van Yacob op een 

emotionele en mentale manier en het ons mogelijk maakt hem toe te voegen aan de vele kostbare overwinnaars 

die regelmatig bezoek ontvangen hetgeen beide kanten verlicht. 

Dank G’d, Israël leeft!!!! 

Bijgaand enkele foto’s van spullen die we tot nu toe ontvangen hebben. 

De Uwe, 

Shir 
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