
 

 

Beste Vrienden, 

Shir schrijft: 

Het enige wat ik kan zeggen , dat we zó gezegend zijn en zó bevoorrecht om Ya'acov een nieuw leven te geven. 

Vandaag is de 2e dag dat vrijwilligers van L'chaim en andere vrijwilligers een hele dag hebben gegeven om zijn huis 

schoon te maken en de verzamelde rommel van de afgelopen jaren te verwijderen.  

Zegen Daniel en dank voor al je toewijding! 

Tsfat 28-4-2021 

Vandaag begon het eerste praktische deel van "Operatie Adoptie Ya'acov". 

Nadat we het bekend maakten, ontvingen we emotionele reacties van veel lieve mensen in Israël en daarbuiten die 

geld hadden gegeven en goederen die Ya'acov zo nodig had, zoals kleding, beddengoed en handdoeken, schoenen 

en voedsel. We begonnen met de renovatie op zondag maar dat lukte niet omdat hij zenuwachtig was en ertegenop 

zag en geen vrijwilligers wilde toelaten. Na een lang gesprek met Yosef en zijn vertaler, kwamen we tot een 

overeenstemming op woensdagmorgen. Inderdaad na veel gebed en hoop, is vandaag de dag. Vijf 

bewonderenswaardige vrijwilligers die gerekruteerd zijn via Facebook, waarvan er 2 in Tiberias wonen die hiervoor 

in het bijzonder kwamen en begonnen om orde op zaken te stellen. Ze begonnen met het inventariseren van de 

geleverde goederen, het opruimen van kasten en de kamers in het huis. Gedurende de operatie was Ya'acov thuis 

en verbonden met hen alhoewel hij geen Hebreeuws spreekt. Hij stond niet dat er verschillende dingen weggegooid 

zouden worden en het was geen eenvoudige opgave, want hij woont op de 3e verdieping. De lieve vrijwilligers 

werkten van 10 uur in de morgen tot 5 uur in de middag met toewijding. En hier zijn de foto's van de conditie van 

het huis na deze dag.  

 

Shahak, een vrijwilligster die vandaag aankwam uit Tiberias, vertelde dat ze erg van de dag genoten had en zich 

bevoorrecht voelde om er te zijn en haar betrokkenheid naar hem toe omdat ze zichzelf ervoor wilde inzetten om 

voor 3 warme maaltijden per week te zorgen voor Ya'acov, dankzij haar zuster die thuis maaltijden maakt in Safed. " 

Dit was een geschenk wat me hielp om te groeien vanaf deze dag". De andere vrijwilligers gaven ook toe dat het 

een uitdaging was maar hen wel energie had gegeven.   

 

Het werk is nog steeds veel maar het geeft me voldoening dat we het hebben gedaan, en we zijn begonnen om 

iemand te helpen die door veel lijden in zijn leven is gegaan en nu kunnen we hem werkelijk een Holocaust 

overwinnaar maken wat hij ook verdient. Wat me in het bijzonder raakte was dat Shahak een foto stuurde van een 

bed waarop ze nieuw beddengoed en een kussen legde wat haar blij maakte en ze vertelde me dat ze Ya'acov 

overtuigde om er dezelfde nacht in te slapen en niet in de woonkamer op het bed daar met alle dingen om hem 

heen. Dit is een klein en geweldig punt dat veel laat zien in mijn overtuiging.  

We willen Yosef bedanken, de contact persoon die ons bij Ya'acov bracht en die wonderen doet in Safed voor 

degenen die hulp nodig hebben. En aan Orit, een inwoonster van Safed die altijd helpt met wat er maar nodig is. 

Aan alle geweldige vrijwilligers, Ofek, Shahak, Tal, Tom en Bar-el die vandaag kwam en uren achtereen werkte met 

liefde en een open hart.  

Shalom, Shir 

Foto’s  van het werk tijdens de schoonmaak op de eerste dag. 



 

 De verzamelde spullen voor de vuilnis 

 

 

  

 



  

 



  


