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Aan onze lieve vrienden in Holland, Noorwegen Singapore, Amerika en vrienden van Israël.  

 

Ik wil mijn diepe dank uitspreken namens het L'chaim-team en uit naam van de mensen van het zuiden, voor het 

voorrecht om hen te helpen tijdens de oorlog. Dat was een geweldige steun. En ook nog een heel snelle. 

Daardoor konden we meteen enkele gezinnen helpen die echt een ontsnapping uit het oorlogsgebied nodig 

hadden. Speciaal voor de kinderen, om een paar dagen rust en een goede nachtrust te krijgen. 

Ik hoop dat u begrijpt dat uw snelle reactie ons echt heeft geraakt. Omdat we voelden dat het uit een groot hart 

kwam. 

De oorlog is een paar weken geleden gestopt en ik wil graag uitleggen dat toen de oorlog stopte, de families erg blij 

waren om naar huis terug te keren. Om weer aan het werk te gaan, om te zorgen voor de kinderen die zo'n groot 

trauma hadden opgelopen en wat hen het meest heeft geholpen, is om zo snel mogelijk terug te gaan naar wat we 

een "normaal leven" noemen. 

Beste vrienden, we waren klaar om meer gezinnen te brengen, maar zodra de oorlog stopte, voelden ze dat ze op 

dat moment thuis moesten zijn om orde in hun leven te scheppen. 

Maar ik kan je vertellen, zoals het eruit ziet, zal het niet lang stil blijven. En zodra het weer nodig is, kunnen we 

dankzij uw steun direct meer gezinnen naar het noorden halen. We staan voortdurend in nauw contact met deze 

behoeftige gezinnen. 

Begrijp alsjeblieft dat ik zou willen dat we het hele jaar door gezinnen konden brengen, maar we moeten deze 

mensen ook begrijpen. Dat ze van hun huis houden en de enige reden dat ze tijdens de oorlog komen is vanwege 

een noodgeval. Het is dan onmogelijk om thuis te blijven met kinderen onder constant raketvuur. 

Ik heb u graag leuke foto's en video's van waardering gestuurd, die uit het hart kwamen van de mensen van het 

zuiden. 

Ik wil in het bijzonder onze vrienden Margo uit L’chaim Holland, Hans en Signe uit L’chaim Noorwegen, Kees uit 

Shoresh en Timek uit L’chaim Israël bedanken, dat ze in een paar dagen geld hebben kunnen inzamelen. Daardoor 

konden we heel snel ondersteuning bieden tijdens deze oorlog. Dank u! En bedankt aan iedereen die gereageerd 

heeft! 

En onthoud dat het niet het aantal mensen is dat telt, maar de kwaliteit en persoonlijke aandacht die elk van hen 

dankzij u van ons heeft gekregen. 



G’d zegene u chaverim (vrienden) en bedankt voor de goede vriendschap en ik wil aangeven dat de vriendschap van 

twee kanten komt. 

Daniel uit L'chaim - to life Israël.  

 

Verslag uit het Noorden 

Het bezoeken en ondersteunen van de winnaars van de holocaust gaat door op een wat lager maar regelmatig 

tempo nadat de studenten hun vrijwilligerswerk hebben beëindigd. 

 

Rachel met Anat in kibboets Neot 

 

Steeds meer studenten die het jaar in de mechinot hebben afgesloten, doen onder begeleiding van Shir mee aan 

het vervolgproject. Het idee is dat de studenten een van de winnaars adopteren en regelmatig bellen en indien 

mogelijk ook bij hen langskomen. Zo komen ze de zware zomerperiode door zonder de wekelijkse bezoeken van de 

studenten. 

Timek 

 

 Samenvattend "Operatie Ya'acov." 

Ongeveer anderhalve maand geleden ontvingen we voor het eerst de harde beelden die duidden op jaren van 

verwaarlozing en eenzaamheid. Onmiddellijk zonder na te denken kwam L'chaim in beeld. Dankzij jullie donaties, 

lieve donateurs in Israël en in het buitenland, en een opwindende reactie op Facebook, hebben we het leven van 

Ya'acov en zijn humeur kunnen verbeteren. 

We zullen een beetje van  "achter de schermen" met u delen. We gingen met zeer moeilijke mensen om op een 

manier die deze gezegende operatie op alle mogelijke manieren moeilijk maakte. Helaas woont geen van onze 

leden in Safed of de omgeving en we vertrouwden ook alleen op goede en lieve mensen die zich vrijwillig hebben 

ingezet en van harte hebben geholpen, vanuit hun vrije tijd. 

En nu is het tijd om Shachak, Ofek, Ella, Omri, Sapir, Yehuda, de mechina-leden van  school Baram die kwamen 

helpen - Tzachi, Tal en Barrel en onze charmante professionals - Ofir die de netwerken installeerde en de 

loodgieter te bedanken. 

Dus wat is er veranderd in het huis en leven van Ya'acov? Wat hebben we eigenlijk gedaan? 



Allereerst is het misschien wel het belangrijkste dat we hem hebben laten zien dat we om hem geven, dat hij niet 

alleen is, dat hij een dierbaar iemand is en dat hij elke dag vele uren en lange tijd werd vermaakt. 

We brachten hem een nieuw bed, een tafel voor de woonkamer, nieuwe kleren en schoenen, beddengoed, dekens, 

kussens, lakens, keukengerei en handdoeken. We hebben een verstopping in de badkamer verholpen, we hebben 

het hele huis geverfd in een project dat enkele dagen duurde, we hebben zijn rommel opgeruimd en georganiseerd, 

zoveel als hij toestond, en het was helemaal niet eenvoudig. We regelden schermen voor zijn ramen die waren 

gescheurd en geruïneerd. En bracht hem ongeveer drie keer per week warm eten. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Bedankt aan iedereen die betrokken is bij dit werk, bedankt lieve Daniel voor de steun, begeleiding, en 

aanmoediging. Bedankt lieve donateurs dat u het mogelijk maakt en blijft maken dat wij veel licht kunnen brengen 

naar donkere plaatsen. 

Mogen we enkel goed nieuws, gezondheid en liefde vernemen . 

Shir 

Daniel Braun 

Email:  danielxrw@gmail.com 

Telefoon: + 972 54 772 3510  

Website: lechaim2life.org.il  (hebreeuww) 

                 lechaim2life.org.il/english  (engels) 
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