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Bezoeken aan onze winnaars in Modi'in 
Voor Rosh Hashana gingen we op bezoek bij de verbazingwekkende Shulamit, we waren 
opgewonden dat ze kon praten, vragen stelde over ons en de bruiloft en de plannen voor het 
leven en ook vertelde over het gezin en de aanstaande Rosh Hashana. Ze vond het cadeau 
heel erg leuk. 
  
Ik ging ook naar Riri, die zei dat ze zich erg onwel voelde en Rosh HaShana niet met haar 
familie zou gaan vieren, ze voelde zich zwak en moest slapen, ik begreep en respecteerde 
haar wensen, maar ik ging haar lekkernijen halen die mijn moeder had klaargemaakt voor de 
Feestdag en ze was in de wolken. 
 
Het bezoek aan Mordechai. Ik was blij om te zien dat hij in relatief goede vorm was en hij 
voelde zich deze keer niet moe en machteloos, vertelde nog steeds dat de ouderdom erg 
moeilijk voor hem is en alles doet hem pijn maar zei dat hij nog steeds schaakt met een 
vriend die naar hem toe komt twee keer per week. Hij vertelde me dat wanneer hij in staat is 
om een schaakpartij te winnen, dit een teken is dat het hoofd in orde is en dat hij leeft! Hij 
vond het geweldig om de foto's van de bruiloft te zien en wenste ons het allerbeste. 
  
Bij Hamda was er een spannende ontmoeting die ik begon met de vorige 
studenten/vrijwilligers voor Lechaim die allemaal al in het leger zitten, maar haar natuurlijk 
blijven bezoeken en contact hebben wanneer ze kunnen! 
 
Ze stemden onmiddellijk in om deel te nemen aan een gezamenlijke bijeenkomst en 
Hamda's vreugde was enorm, we brachten een toast uit op Rosh Hashana en aten taartjes 
die ze ontving. Ze liet ons haar werk in de tuin zien en we waren enthousiast om ervaringen 
van alle vrijwilligers te horen over hun dienst in het leger. We waren allemaal blij en hadden 
veel plezier. 
  
Bezoeken aan onze winnaars in Safed 
Ik begon de dag van bezoeken aan Safed met de bewonderenswaardige Larissa. Larissa 
was heel enthousiast dat ik van tevoren een taart kwam maken. We dronken koffie en aten 
van haar heerlijke taart en spraken over de familieleden van Larissa, haar zonen, 
kleinkinderen en achterkleindochters en ze liet me foto's en video's zien en het geluk op haar 
gezicht was eindeloos. 
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We gingen ook naar haar tuin en ze was opgewonden om het me te laten zien en om me te 
vertellen over elke bloem en elke plant en zei dat ze ook aardbeien en avocado's en 
cherrytomaatjes had en elke keer dat er een of twee opkomen, wordt ze er erg enthousiast 
over. Ze opende het geschenk en was erg enthousiast en liet me uiteindelijk een medaille 
zien die ze in het verleden van haar studenten had gekregen. 
 
Larisa was een taal- en grammaticaleraar in het verleden in Rusland en de medaille werd 
haar gebracht door haar studenten die van 1974 tot 1984 tien jaar bij haar studeerden en 
haar "de beste leraar ter wereld" noemden en meer mooie complimenten schreven. Ze was 
heel blij toen ik haar vertelde dat ik ook lerares zou worden. 
  
Vanaf daar ging ik door met lieve Lillian, Lilian zei dat de situatie met haar niet eenvoudig 
was en ze heeft het gevoel dat ze sinds het overlijden van haar zoon Yossi vele jaren ouder 
is geworden. Ze vertelde me dat ze Rosh HaShana met haar familie vierde en daarna voelde 
ze haar eenzaamheid nog sterker. Ze vroeg de familie hoe graag ze wilde dat ze haar 
kwamen bezoeken, met haar wilden praten en de tijd met haar door zouden brengen. Wat 
was ze blij toen ik haar vertelde dat de studenten weldra terug zouden komen om haar te 
bezoeken. 
 

 

 
Daarna ging ik naar Moshe en Orna en kwam net op tijd om hen te helpen met een 
callcenter waar ze al uren mee in de problemen waren. Ze waren opgewonden en verheugd 
over deze kleine inspanning die ik deed, het betekende enorm veel voor hen. Ze zeiden dat 
hun drie kleinkinderen, een kleinzoon die een maand geleden alijah maakte van Joegoslavië 
naar Israël, en hun twee kleindochters uit Ashkelon naar hen toe kwamen en bij hen waren 
voor de vakantie en de kleinzoon bleef daarna en het maakte hen gelukkig. Ook zij waren 
verheugd te vernemen dat de studenten spoedig terug zouden komen om hen opnieuw te 
bezoeken. 
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Van daaruit ging ik naar de lieve Guli, die erg blij was me te zien, ze had veel familieleden - 
haar drie dochters, haar kleindochter die twee weken geleden bevallen was en de baby, en 
daarna nog drie van haar achterkleinkinderen die kwamen. Guli is altijd blij en blij om in 
gezelschap te zijn, ze is zo'n vrouw die graag onder de mensen is en het is erg moeilijk voor 
haar om het huis niet te verlaten voor de club vanwege haar zware val, maar het geluk is dat 
haar familie warm en hecht is en ze is de hele tijd omringd en geliefd. Ze was dolblij om 
foto's van de bruiloft te zien en vertelde hoe graag ze had willen komen maar niet kon 
vanwege haar gezondheid. Ze vertelde opgewonden dat ze 14 kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen had. 
 
Daarna kwam ik op bezoek bij lieve Judith, Judith gaat ook door een zeer moeilijke periode 
vanwege haar gezondheid met veel terugkerende infecties en pijn en slikt veel pillen per dag 
maar probeert optimistisch te blijven. Ze is een goede en gelovige vrouw en weet dat ook 
altijd te onderkennen en te waarderen. Ze bleef maar zeggen hoe opgewonden ze was dat ik 
haar op de ochtend van mijn bruiloft belde om te vragen of ze zich goed voelde en of ze 
inderdaad naar de bruiloft kon komen en zei dat ze het heel lang niet zo leuk vond als bij 
mijn bruiloft en zo blij dat ze ondanks de afstand is gekomen en dat het een ervaring was die 
ze niet zou vergeten. 
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Eindelijk bereikte ik de geweldige Esther, de vreugde was enorm. Esther was na een lange 
twee dagen waarin ze 6 kilo pruimenjam had gemaakt en een enorme pot in het midden van 
de woonkamer had staan met een heerlijk aroma tot het besluit gekomen dat ik alles maar in 
potjes moest overdoen om haar die moeite te besparen. Ze zei aanvankelijk dat het niet 
nodig was, maar stemde uiteindelijk toe en was erg behulpzaam en gaf me natuurlijk ook 
jam. Het gesprek was zoals gewoonlijk leuk en open, Esther zei dat ze in de stad was op de 
markt en haar tas met boodschappen was vergeten. Ze wist niet of ze het voor Yom Kippur 
zou kunnen halen en was bang dat het zou bederven. Ik zei haar dat ik haar zou helpen om 
de tas te halen. We zouden natuurlijk samen reizen en inderdaad aan het einde van het 
bezoek gingen we samen naar de stad en pakten de tas op en brachten hem naar huis. 
Tijdens de ontmoeting kwam ook haar vriendin uit Safed, Bracha, op bezoek en het was erg 
leuk om haar te ontmoeten. 
 
Verzoek om fondsenwerving voor een airconditioner voor Esther 
 
Onze dierbare overlevende van de Holocaust uit Safed, geliefde Esther, zal blij zijn met uw 
vriendelijke hulp bij het vervangen van een airconditioner die in haar huis kapot is gegaan, 
we zullen dit graag doen voor het begin van de koude winter in Safed. Esther is de oma van 
iedereen die haar ontmoet en vanaf het eerste moment verliefd op haar wordt, ze is een 
goede vrouw die bescheiden leeft en tot twee jaar geleden nog voor haar brood werkte: 
zorgen voor ouderen die ouder zijn dan zij! Ze woont in een klein en magisch huis in Safed 
en zal heel blij zijn met alle hulp bij het vervangen van haar airconditioner. Elke donatie is 
welkom. 
 
Na de heerlijke drukke dag van bezoeken aan Safed, ging ik naar Baram waar ik Daniel 
ontmoette en samen spraken we met de nieuwe groep studenten, van wie sommigen het 
komende jaar onze partners in het project zullen zijn. We vertelden hen over het 
verbazingwekkende levenswerk genaamd Lechaim, al het goede dat het ons en de winnaars 
geeft, het voorrecht om deze geweldige generatie te kennen om van te leren, hun verhalen 
te horen, hen gelukkig te maken en hen regelmatig en gestaag te vergezellen. 
 
En nog meer verhalen van Shir.... 
 
Vandaag zijn Itamar en ik Janet gaan bezoeken en het was zo'n leuke en gelukkige 
ontmoeting, we zaten en praatten over de bruiloft, over het leven, over onze plannen, over 
haar familie en kleinkinderen, over de programma's waar ze naar toe gaat en haar 
kunstwerken die ze maakt. We genoten van elk moment. Het was grappig en familiair en 
zoals altijd ontving ze ons van harte en zorgde ervoor dat we ons waarlijk thuis voelden. Ze 
was zo enthousiast over het cadeau en we namen afscheid met een dikke knuffel en een 
gelukkig nieuwjaar wens. 
  
Daarna gingen we op bezoek bij Svetlana en Dimitri, ze zijn nog steeds heel erg bang voor 
de corona en ontmoeten nauwelijks mensen en knuffelen zelfs geen familieleden. Ze 
vertelden dat hun dochter en kleindochter ziek waren van corona en dat de moeder van de 
echtgenoot van hun dochter aan corona is overleden en dat hun kleindochter ook in een zeer 
moeilijke toestand verkeerde. Maar ze zeiden dat ze nog steeds elke dag het huis verlaten 
en 's ochtends naar het park lopen. Ze wensten ons geëmotioneerd  goede wensen voor ons 
leven samen en het nieuwe jaar en we vertelden hen dat we zo blij waren dat ze het erover 
eens waren dat we konden komen (zelfs met de maskers en met de afstand), dat het ons 
echt gelukkig maakte en ze waren erg opgewonden dat we kwamen. 
  
Eindelijk gingen we op bezoek bij oma Sarah en Abraham, ze vonden het erg leuk en waren 
blij dat we op bezoek kwamen en vertelden ons over de aanstaande vakantie die ze met hun 
familie in Be'er Sheva met hun zonen zullen hebben. Oma Sarah was erg enthousiast over 
het cadeau en zei dat ze het zou houden en eigenlijk alleen voor de vakantie zou gebruiken. 
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Aan het einde van het bezoek kwam ook hun jongste zoon en we ontmoetten hem voor de 
eerste keer en het was erg leuk. 
  
Morgen gaan we verder met het uitdelen van de cadeaus voor de Feestdag met de hulp van 
God en in Safed ga ik volgende week verder. Mogen we allemaal een goed en zoet jaar 
hebben, een jaar van gezondheid, een gezegende routine, doen, geven, liefde, vervulling, 
voldoening en vreugde. 
  
Noa en Lauren - we kwamen voor het eerst bij Esther en het was echt geweldig !! Ze is 

gewoon zo lief en schattig 🌸🌸 Ze vermaakte ons en bakte verse koekjes 😅 We hadden een 

korte introductie en ze deelde vooral verhalen! Ook haar vriendin Bracha was erbij en 
vertelde veel over de periode hier tijdens de oprichting van de staat of toen Safed werd 
belegerd. 
 
Esther vertelde vooral over haar prachtige en grote familie en gooide er een paar zinnen 
tussendoor over de Holocaust en Aliyah, precies op het puntje van de vork! Ze beloofde elke 

keer een ander verhaal te delen, dus we wachten nu al om te horen            
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