
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          

 

Shalom lieve vrienden,                                                                                                                                                6 januari 2022 
 
De vakanties zijn nu allemaal voorbij, de corona is er nog steeds, overal grote puinhoop en duisternis. Maar ik wil U goed nieuws 
brengen: L’chaim gaat door op een mooie manier. We gaan zoveel mogelijk door , in een goede spirit, met de wekelijkse 
bezoeken die zo belangrijk zijn. En doen wat we goed kunnen: een heleboel vreugde brengen naar de oude mensen.  

De uitdaging waar we momenteel tegenover staan is een tijd van grote eenzaamheid, veel angst en onzekerheid over de 
toekomst. Een magisch vaccin dat we voorstellen heet: liefde en verbinding. Dat omvat omhelzingen, oog tot oog en hart tot hart 
contact. En geloof me vrienden, dit speciale vaccin werkt echt en is broodnodig voor onze tijd. Geef elkaar een hand en bemoedig 
elkaar. Het belangrijkste is om uit te gaan naar degene die zit in duisternis en eenzaamheid met een verdrietig hart. 
Dus, als we daarheen gaan en troost en hoop en vreugde brengen is dat echt opladen van de batterij. Het geweldige vaccin 
waarin door G’d Zelf wordt voorzien en door Zijn Woord, zegt: Houdt van je naaste zoals je van jezelf houdt. 
Ik ben zo trots op ons kleine team: de studenten, Shir, Shuki en Timek en natuurlijk onze goede vrienden in het buitenland. 
Gaat U alstublieft door met het ondersteunen van dit geweldige project, en  zoals altijd zullen we loyaal zijn naar onze winnaars. 

Dank aan G’d voor het grote voorrecht te mogen doen wat we doen. En Hij geeft ons de kracht, energie en goede eenheid om 
door te gaan. 

Wees gezegend, 

Daniël 

Verslag van Shir 

Onze activiteiten in Safed gaan de hele tijd door, ook in de kou en de winter en nu is het misschien de meest belangrijke tijd om 
onze bezoeken voort te zetten en onze harten samen te warmen. 

In mijn wekelijkse gesprekken met de winnaars hoor ik  hoe de bezoeken hen licht en vreugde geven en toevoegen aan hun 
levens. Deze week sprak ik de verbazingwekkende Shulamit die haar 91e verjaardag vierde en haar verjaardag vorig jaar “vierde” 
tijdens de lockdown via zoom met alle mensen die haar dierbaar zijn en het was ontroerend tot tranens toe. Het is  
verbazingwekkend dat ze minder dan een half jaar geleden in het ziekenhuis verbleef en overal doorheen is gekomen!! En nu 
viert ze haar 91e met haar geliefden om haar heen. Natuurlijk bezoek ik haar als we volgende week in Modiin zijn met G’ds hulp.  

Onze geliefde winnaars blijven wekelijks bezoek ontvangen van de studenten van Baram en blije en goede telefoontjes van 
vrijwilligers ontvangen die hen tijdens de afgelopen jaren bezochten. Mogen we zo door blijven gaan in licht en liefde. 

Rotem en Mika 

Mika was er vandaag niet bij omdat ze niet op school was en ben ik alleen gegaan. Al tijdens het telefoongesprek waarin ik hen 
eraan wilde herinneren dat ik vandaag kom voelde ik dat ze echt op me zaten te wachten en wilden dat ik kwam. We waren ook 
een maand niet meer bij hen geweest omdat zij 2x niet konden en daarna hadden wij een reis en ze hadden ons echt gemist en 
waren verdrietig dat ze Mika nog niet konden ontmoeten; pas volgende week. Toen ik arriveerde begroetten ze met een glimlach 
en vreugde en waren oprecht geïnteresseerd over hoe het gaat op school en vertelde over de reis naar het zuiden en over de 
Negev en de Arava woestijnen en de Bedoeïenen en dat er ook nomaden waren in Joegoslavië. Ze vertelden over het bezoek 
van hun zoon die 3 maanden geleden aliya heeft gemaakt en nu in Israël woont en dat hun 2 kleindochters deze week bij hen 
waren en ze een hele vrolijke tijd hadden met hen. Ik vertelde ook dat sommige jongeren van de school naar Tel Aviv waren 
vandaag om te demonstreren tegen verkrachting en seksueel lastigvallen als gevolg van een incident op een school daar en toen 
spraken we over het gedrag in zulke gevallen in het land en hoe zoiets voorkomen kan worden. Ik had een fijne tijd met hen en 
ben blij om telkens weer terug te komen en ik zie al uit naar de volgende week dat Mika weer met me mee gaat. 
  
Mika- Vandaag bezochten we Moshe en Arena na een lange tijd hen niet gezien te hebben. Ik was heel opgewonden en vol 
verwachting hen te ontmoeten en het oversteeg elke verwachting die ik had. We spraken over veel dingen en het gesprek verliep 
vloeiend en uitstekend. We werden op de hoogte gebracht van wat er de afgelopen weken was gebeurd en verder over de 



invloed van televisie, seksueel geweld, kinderhuizen in de kibboetsen, de nationale “Hebreeuwse dag” die plaatsvond vandaag, 
etc. Toen we het huis binnengingen liepen we langs enkele mannen die de vloer aan het renoveren waren en vroegen ons wat we 
hier kwamen doen en zonder erbij na te denken antwoordde ik dat we kwamen om mijn grootouders te bezoeken omdat dat het 
gevoel is en de gehechtheid weergeeft die we met hen hebben.  
 
Uval en Uri Vandaag was ik bij Bracha  en 2 van haar dochters kwamen op bezoek. Ik was erg blij om haar familie te leren 
kennen. We zaten tezamen, Bracha, de dochters en haar man en luisterden naar verhalen over het begin. We bleven bij hen en 
lunchten, keken naar een familiefoto met Eli Cohen en luisterden naar veel andere verhalen over hun gastvrijheid en open huis 
voor iedereen die dat wilde.   

Roni en Nadav We gingen naar Julie zoals altijd om kwart voor 4, en ze zat al op ons te wachten aan tafel met de gebruikelijke 
cakejes en thee. We vertelden haar veel over onze reis naar het zuiden met de school en over de gebeurtenissen tijdens de 
laatste 2 weken. En we hoorden het verhaal over hoe Julie haar overleden echtgenoot ontmoette. Op het einde kwam haar 
dochter op bezoek en zagen we fysiek iemand van Julie’s familie waar we al zoveel over horen. We gingen blij en voldaan als 
altijd weg, en ze gaf ons zelfs een cake mee voor onderweg. Niemand is als Julie! 
 
Lilush en Guy Vandaag bezochten we Lilian nadat we haar al een lange tijd niet gezien hadden, vanwege de storm buiten 
konden we niet een wandeling maken, zoals we regelmatig doen, in de buurt waar ze woont. In plaats daarvan bleven we binnen, 
dronken thee en probeerden we haar het gebruik van WhatsApp uit te leggen zodat ze meer in contact kan zijn met haar familie. 
 
Naama en Yahli  Vandaag bij onze ontmoeting met Esther bood ze ons veel ,veel heerlijk eten aan. We waren al verzadigd na 
de viering van de verjaardag van Naama, maar we aten toch een beetje, en zij deed zelfs Yahli even twijfelen aan zijn vegetarisch 
eten. 
Nadat we een paar minuten samen keken naar haar favoriete Turkse serie op tv, vertelde ze ons over het thuiszitten tijdens de 
storm en ook praatten we over de Dode Zee reis en over de mensen die ze ontmoette. We stuurden foto’s en bewaarden ze op 
haar telefoon. (Het is goed om te onthouden voor de volgende keer dat er eten is) 
Aan het eind spraken we over eerlijkheid en hoe goed het is voor mensen en ook voor Esther om vriendelijke en opbouwende 
woorden te spreken.  
  
 
Van de groep die al lang niet meer op school is, maar nog trouw contact blijft onderhouden 
 
Yuval -  Ik ontmoette Raya  in de stad zaterdag, ze werd 80 deze week en de familie organiseerde een verrassingsfeest voor 
haar! We hebben een hecht contact met haar en ontmoeten haar bij gelegenheden omdat ik verhuisde met vrienden naar de stad. 
Ze kookte en we praatten veel over het dienen in het leger en over hoe het met haar gaat. Over het geheel genomen gaat het 
goed met haar. De meeste tijd zijn de familieleden er niet maar de kleinzoon kocht voor haar een papegaai afgelopen week.   
 
Hoodia Rebecca – Ik praatte met Tova en ze vertelde me dat ze precies een week geleden een aanval had en dat ze pas 
snachts de huisarts belde om te komen omdat het niet minder werd. De arts adviseerde haar om naar het ziekenhuis te gaan 
maar ze is er niet klaar voor, nadat ze enkele jaren geleden een lange periode in het ziekenhuis had gelegen. De arts gaf haar 
een verwijzingsbrief voor het ziekenhuis, mocht ze besluiten om te gaan. Ze vertelde mij dat ze de dokter heeft gezegd dat ze in 
feite in de gevarenzone is, maar ze is nog steeds niet bereid om naar het ziekenhuis te gaan. En ondanks haar negatieve 
gevoelens, was ze geïnteresseerd in mij en adviseerde me om te focussen op shabbat op hete soep en hete drank (ze hoorde 
mijn schorre stem). Ik hoop echt dat ze ok is. 
 

Shir en Itamar met Ester 



 
Verslag uit het Noorden 
 
Nu het jaar voortgaat zijn de studenten reeds zeer familiair met de shoa winnaars en de band tussen hen is sterk en warm. Van 
tijd tot tijd ontvang ik een telefoontje waarin ze hun waardering uitspreken. Zowel de winnaars als de studenten zijn zeer tevreden 
en vol empathie.  
Afgelopen week raakte een nieuwe coronagolf Israël, en speciaal de schoolgaande kinderen werden hard geraakt. Dit was ook 
het geval op de scholen waar onze studenten vrijwillig werken; net voordat ze onze winnaars gingen bezoeken. Omdat er velen 
van hen positief testten, moesten we een aantal bezoeken afzeggen om zodoende de shoa winnaars niet in gevaar te brengen. 
Dit was wel teleurstellend voor beiden, de winnaars en de studenten maar ze begrepen dat het in deze dagen onvermijdelijk is. 
Dus, ik bezocht de winnaars zelf in plaats van de studenten en zij waardeerden het heel erg. 
Jaffa  in Chazor  onderging een oogoperatie aan het enige oog waardoor ze kon zien. Het lijkt erop dat de operatie niet zo goed 
is geslaagd en ze kan nauwelijks zien. Ze is erg teleurgesteld en depressief. De studenten blijven haar bezoeken hetgeen haar 
troost biedt. 
 
Chana in Rosh Pina nam de griep spuit en werd bijna tegelijk besmet met de griep. Ze werd erg ziek en moest worden 
opgenomen. Baruch HaShem, geprezen zij de Heer, herstelde ze en nu zit ze weer met de studenten en is blij om weer thuis te 
zijn. 

Channa met de studenten 
  
  
  

 
Studenten waren bezorgd over Anna in Katzrin. Een van de studenten bracht haar een plantje als bemoediging en beloofde dat 
de studenten haar zullen helpen om haar tuin mooi te doen uitzien. Anna leeft al alleen in Katzrin sinds haar man 7 jaar geleden 
overleed. Haar kinderen bezoeken haar niet en daar lijdt ze onder. Dus, de studenten bezoekjes zijn levensreddend voor haar. 



Anna houdt van boeken lezen en ze leest een boek per dag…De bibliothecaris van de stad brengt haar elke maand een pakket 
van 30 boeken. Verbazingwekkend! 
Anna hoopt contact te krijgen met Miriam, ook uit Katzrin. Miriam krijgt ook bezoek van de studenten. Beiden zijn in Hongarije 
geboren en beiden zijn kinderen van shoa overwinaars. De studenten hebben al ideeën om dit mogelijk te maken….. 
 
 
Rachel uit Rosh Pina genoot van de Whatsapp video groet die Margo uit Nederland haar stuurde. Ze was tot huilens toe ontroerd 
en omarmde de telefoon alsof ze haar echt omarmde. Deze kleine dingen die we zo makkelijk kunnen doen, hebben een enorme 
positieve impact in de levens van de eenzame shoa winnaars.   
 
 
 
 
 

 
Rachel 
 
 
 

 
Eliram uit Ginosar vierde zijn 79e verjaardag en werd verrast door de clinic clowns van het Pouria ziekenhuis waar hij hen 
ontmoette toen hij in het ziekenhuis lag. Iedereen van ons mocht een kleurrijk schilderij uitkiezen dat hij zelf heeft gemaakt. Veel 
van Elirams schilderijen hangen in het genoemde ziekenhuis op de afdeling  kanker behandeling en op veel andere plaatsen. 
 
 Jossi uit Chukkuk was en is nog steeds heel erg ziek. Hij lag een paar weken op de intensive care afdeling en nu is hij thuis. 
Maar vanwege het infectiegevaar kunnen we hem niet bezoeken totdat we meer horen. Ik sta in goed contact met zijn zoon over 
de conditie van zijn vader. Ik bid voor een spoedig herstel voor Jossi, omdat hij de studenten erg mist. 
 
Mina is een verbazingwekkende vrouw. Elke keer als ik haar bezoek verrast ze me. Er is altijd iets ongebruikelijks dat haar is 
gebeurd sinds mijn laatste bezoek. Maar ze blijft optimistisch. Dat is haar kracht. Naomi, een van haar studenten die haar bezoekt 



is echt geweldig en erg praktisch ingesteld. Ze vecht nu met de autoriteiten om gedaan te krijgen dat ze Mina’s tanden 
behandelen. Allereerst regelde ze dat ze een belangrijke korting kreeg voor datgene wat gedaan moest worden bij de tandarts. 
Nu heeft ze geregeld dat ze een second opinion krijgt en nog een korting. Naomi blijft bellen en proberen zonder moe te worden 
en is tot nu toe erg succesvol om door de bureaucratie heen te breken. Ze is geweldig! Elk jaar stuurt G’d speciale jonge 
studenten naar Mina, zoals Naomi dit jaar!  Voor Mina zijn deze jonge mensen echt engelen. 
 
Shalom, Timek 
 
 
 
Voor vragen of een reactie kunt U bellen naar: 
Daniel Braun    
Phone: + 972 54 772 3510 
Website: lechaim2life.org.il  (hebreeuws) 
               lechaim2life.org.il/english  (engels) 
of mailen in Nederland: lev.margob@gmail.com  
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