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09-11-2021 
 
Shalom beste vrienden, 
 
Ik schrijf u terwijl mijn hart vol vreugde en bemoediging is om de grote activiteit van de leden 
van de familie van L'chaim te zien. 
 
Overal waar we de winnaars adopteren zie ik een grote vreugde bij zowel de ouderen als de 
jongeren. Ik zie de goede wil en grote motivatie die iedereen voelt met deze hart-tot-hart 
verbinding. 
 
We hebben een heerlijke week en bijzondere verhalen gehad in Katzrin met een dame die 
we niet hebben opgegeven en dat was een happy end. Met alle natuurlijke achterdocht en 
angsten die deze oudere dame voelde voor iets nieuws dat in haar leven zou komen. Aan 
het einde met een diepe gedachte op basis van de ervaring die we in de loop der jaren 
hebben ontwikkeld, hebben we haar kunnen overtuigen om de studenten te ontvangen. En 
ze was zo blij en de studenten ook. Ze was bang dat ze vanwege taalproblemen geen 
contact met hen zou kunnen krijgen. Ze spreekt Frans, en ook een beetje Hebreeuws, maar 
toen werd de angst creatief en koos ze ervoor om hen Frans te leren. En daar waren de 
leerlingen zo enthousiast over. Haar naam is Rosa en ze is de nieuwe holocaust 
overwinnaar. Ik voel dat de verbinding met haar fantastisch zal zijn. Ik wil Tanya, onze 
connectie in Katzrin, bedanken voor het helpen van Rosa en ook aan Timek die de groep in 
Katzrin leidde. 
 
Ik heb samen met Katzrin in Chukuk een groep studenten kunnen ontmoeten en de 
ontmoeting met de studenten was van beide kanten erg bemoedigend. 
 
Ook de mechina van Kfar Hanasi, Ma'ayan Baruch en Baram waren deze week actief en 
bezochten alle plaatsen zoals ik eerder noemde, met liefde, eenheid en een grote vreugde. 
 
Ik wil HaShem bedanken voor het geweldige team dat we hier in Israël en ook in het 
buitenland hebben. In Noorwegen, Nederland, Singapore en Amerika. We hebben goede 
vrienden die al vele jaren lid zijn van L'chaim. 
 
Dit is een moment waarop ik jullie mijn vrienden om algemene steun zou willen vragen, 
aangezien de zomer een beetje traag was en daarom hebben we een kleine kick en 
aanmoediging nodig met de financiële kwestie. Maar hoe dan ook wil ik al onze vrienden 
bedanken die elke maand en jaar na jaar geven. Jullie zijn zo'n zegen voor ons en ik heb 
echt een grote waardering en liefde voor uw steun. Ten eerste door uw grote vriendschap en 
liefde voor Am Israel en voor de G-d van Israel. 
 
En als belangrijkste, dank, toda (dank), toda (dank) aan Kadosh Baruch Hu (Gezegend is 
Hij de Heilige) die het in onze tijd mogelijk heeft gemaakt om dit lichtproject voort te zetten. 
 
G-d zegene jullie allemaal vrienden! 
 
Daniel Braun 
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Verslag van Timek 
 
Katzrin 
 
Zoals Daniel hierboven al zei, is Rosa onze nieuwe connectie in Katzrin sinds 
Jafim afgelopen zomer plotseling stierf. Rosa is een lieve dame die deze week 86 jaar  
werd. De leerlingen zullen haar vandaag bezoeken en samen haar verjaardag vieren. 
 

Rosa 
 
Rosa is een shoa-overwinnaar van de tweede generatie. Ze woonde met haar ouders 
in Algerije voordat ze na de oorlog naar Frankrijk moesten vertrekken. Ze maakte Aliya 
op latere leeftijd en woonde in Jeruzalem, voordat ze naar Katzrin verhuisde, nu 2 
jaar geleden. Ze voelt zich thuis in dit stadje op de Golanhoogte en nu de studenten 
haar bezoeken, zal ze al snel de liefde voelen die ze haar elke week brengen. 
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Anna 
 
Ook Anna en Miriam kregen vorige week een nieuwe groep leerlingen van Mechina Meitsar. 
Miriam vertelt de studenten veel interessante verhalen zonder onderbreking en de studenten 
zijn verbaasd en stellen veel vragen. Anna vertelde de leerlingen over haar kinderen en 
kleinkinderen. Ze wonen allemaal in het centrum van Israël en geen van hen komt haar in 
het hoge noorden bezoeken. Ze is er al aan gewend en geniet dus nog meer van de 
bezoekjes van de studenten. 
 

 
Mirjam 
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Kibboets Chukuk en Ginosar 
 
Yossi kreeg vorige maand zijn eerste bezoek van de studenten en het was een beetje 
moeilijk voor de studenten, omdat Yossi niet veel praat en het hem tijd kost om de vragen te 
beantwoorden. De studenten kwamen een beetje in de war vanaf het eerste bezoek en ik en 
Daniel hebben met hen gepraat en de situatie uitgelegd en ze begrijpen nu beter hoe ze met 
Yossi moeten omgaan. Yossi wacht eigenlijk op ze en geniet erg van ze. Maar de studenten 
zien het niet van buitenaf. Al zijn gevoelens en emoties zijn in hem verborgen. Nu we met ze 
hebben gesproken, begrijpen ze de situatie beter. 
 

 
Yossi 
 
Het tweede bezoek was al veel beter en ik weet dat Yossi zich binnenkort meer en meer zal 
openen. Ik stuurde de foto met de studenten en Yossi naar zijn zoon Gabi en hij zei hoeveel 
hij het op prijs stelde dat we zijn vader bezochten en hij zegende de studenten voor hun 
mitswa (G-ds gebod). 
 

 
 
Marit houdt van elke ontmoeting met studenten, ze wacht op hen en vertelt hen de meest 
interessante levensverhalen. De studenten zijn er dol op. 
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En dan Eli-Ram in Ginosar. Ook al vecht hij tegen kanker, hij zal nooit opgeven! Tijdens de 
hete zomermaanden was hij erg ziek. Nu ziet hij er veel beter uit en maakt weer grappen met 
de leerlingen, en het allerbelangrijkste: hij begon weer te schilderen, wat hij bijna een heel 
jaar niet kon doen. Baruch HaShem! 
 
Chazor 
 
Naomi en Guy - studenten van Mechina Kfar Hanasi adopteerden Mina. 
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Mina heeft veel behoeften en omdat ze alleen is en geen familie heeft, moet ze voor alles 
alleen zorgen en dat is teveel. Toen Naomi over Mina hoorde, vroeg ze of ze haar mocht 
bezoeken. Naomi is een zeer verantwoordelijke en praktische jonge meid en zit vol ideeën 
over hoe ze Mina kan helpen. Een perfecte match voor Mina. De studenten zullen eten voor 
haar kopen en koken voor haar maaltijden en meer. Mina waardeert de studenten erg. Ze is 
zo dankbaar. De studenten kunnen niet al haar problemen oplossen, maar ze verbeteren 
haar kwaliteit van leven aanzienlijk. 
 
Shalom Timek 
 
Verslag van Shir, studenten van Bar'am en andere plaatsen 
Noa - Ik zorg ervoor dat ik Anna minstens één keer per week bel. Onlangs vertelde Anna me 
dat ze griep had, maar het ging over. Ze zei dat ze nog niet is ingeënt en dat ze daarom 
geen toezicht meer houdt op examens op universiteiten en scholen. Maar ze ontmoet wel 
vrienden en gaat naar de bibliotheek. Ze zei dat haar kleinzoon spoedig in het leger zou 
gaan, en over het algemeen hadden we een goed gesprek en ze was zoals gewoonlijk 
aardig. 
 
Hodaya Rivka - Ik sprak gisteren met Tova. Ze is over het algemeen goed. Ik voel dat haar 
gezondheid is verbeterd en na een periode waarin onze gesprekken kort waren, gingen we 
terug naar langere en diepere gesprekken. We hadden zoals altijd een prettig en goed 
gesprek. We spraken over de academische studies die begonnen zijn, ze vertelde ons over 
haar familie en ze vraagt en is altijd geïnteresseerd en deelt en is erg leuk om mee te praten. 
 
Shelly - Ik bezoek Tova ongeveer één keer per maand en zit twee of drie uur per keer 
bij haar. De laatste ontmoeting was rustig en gezellig. Haar fysieke conditie is echter 
niet echt verbeterd; ze is nog steeds niet helemaal onafhankelijk en kan het appartement nog 
steeds niet verlaten zonder een ambulance, maar was in een betere stemming dan de vorige 
ontmoetingen. 
 
Shelly en Gabi - vandaag was ons eerste bezoek aan Marcel en we hadden echt een heel 
leuke tijd! Marcel is een warme vrouw met een groot hart, ze heeft ons met liefde en veel 
plezier vermaakt en we hebben van elk moment genoten!! Natuurlijk liet ze ons ook niet met 
lege handen naar buiten gaan en bracht ze koekjes voor de legerbasis. 
 

 
 
Yuval en Uri - Vandaag hebben Yuval en ik Bracha bezocht. 
We kwamen aan bij haar huis en zoals altijd was ze een geweldige gastvrouw en maakte 
spaghetti en koekjes voor ons :) 
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We spraken met haar over vorige week, over de verjaardag die ze vierde, over haar familie, 
over de baan die ze had bij een opnamecentrum en nog veel meer...  
We hebben echt genoten en het is altijd leuk om met zo'n geweldig iemand te zijn zoals 

Bracha  
  

 
Lilush en Guy - Vandaag kwamen we voor het eerst bij Lillian die bij haar zoon was omdat 
haar huis werd gerenoveerd nadat ze een probleem had met de douche. We spraken met 
haar over veel zaken en vooral over haar uitgebreide familie die ze in Safed heeft 
grootgebracht en die tegenwoordig over het hele land verspreid is en volgens Lillian zeer 
succesvol is. Daarnaast hebben we een rondje door de buurt gedaan om even het huis uit te 
gaan en te wandelen. We hadden een interessante en zinvolle eerste ontmoeting waar we 
erg naar uitkijken om mee door te gaan naar nieuwe plaatsen en vooral om Lillian te helpen 
met haar uitdagingen in het leven. 
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Roni en Nadav - we kwamen 's middags aan bij Julie's huis en zoals gewoonlijk begroette 
ze ons vrolijk en met een bijzonder heerlijke chocoladetaart. We keken in de woonkamer 
naar de foto's van haar familie en hoorden veel leuke en spannende verhalen. We ontdekten 
Julie's gevoel voor humor en hebben samen veel gelachen. Ze zorgde er zelfs voor dat we 
de bus niet misten en bracht ons wat snacks voor onderweg. 
 
Ter ere van de "L'chaim" organisatie, 
Tanya, een vrijwilligster werkzaam voor L’chaim op de Golanhoogte schrijft: Hallo en heel 
erg bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan en doen voor de overwinnaars van de 
Holocaust in Katzrin. Dankzij jullie krijgen Holocaustoverwinnaars bezoek van aankomende 
studenten, jonge mensen van waarde, die veel vreugde en licht in hun leven brengen. Jullie 
verbinden harten en generaties en dankzij jullie weten Holocaustoverwinnaars dat ze er niet 
alleen voor staan en voelen ze zich echte helden, de overwinnaars van de Holocaust, die na 
alles wat ze hebben meegemaakt erin geslaagd zijn te blijven leven. Jullie maken het leven 
van Holocaustoverwinnaars beter. Jullie maken vakanties en doordeweekse dagen 
vrolijk, organiseren bijeenkomsten en reizen en omhullen Holocaustoverwinnaars met 
respect, liefde en zorg. Jullie zorgen persoonlijk voor elke overwinnaar van de Holocaust en 
helpen op elke mogelijke manier, zelfs bij dingen waarvan niet zeker is dat iemand anders 
had kunnen helpen. Scooters brengen naar Holocaust-overwinnaaars die slecht ter 
been zijn, airco installeren zodat ze geen last hebben van hitte en kou, regelmatig helpen 
met eten en Holocaust-overwinnaars weten dat je overal voor bereikbaar bent. Jullie 
gaan verder dan het gebruikelijke, rustig en gestaag, door de jaren heen, en alles snel, 
zonder onnodige bureaucratie, op een respectvolle manier en met oprechte zorg 
voor overwinnaars van de Holocaust. De organisatie heeft contact met veel Holocaust-
overwinnaars en met iedereen is het een bijzondere persoonlijke band en Holocaust-
overwinnaars voelen dat dit een bijzondere organisatie is, die echt en van harte helpt, een 
organisatie die een familie is. 
 
Overwinnaars van de Holocaust hebben grote waardering voor alles wat voor hen is gedaan 
en zijn de organisatie "L'chaim", vrijwilligers en donateurs, het hoofd van de vereniging, 
Daniel Braun, en Shuki, Timek en Shir en de Schepper van de Wereld 
zeer dankbaar, Die het licht van de "L'chaim" organisatie tot leven wekte.  
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We zijn erg dankbaar voor alles wat er is gebeurd en verzoeken de organisatie L'chaim" haar 
activiteiten in Katzrin en de Golanhoogte uit te breiden, voor Holocaustoverwinnaars, 
Holocaustvluchtelingen en veteranen, veteranen van de Tweede Wereldoorlog, de in Katzrin 
en de Golanhoogte wonende gemeenschappen. 
  
Met grote waardering en grote dank voor alles, 
  
Tanya Eitan, vrijwilliger bij de Holocaust Overwinnaars' Organisatie  op de Golanhoogte. 
  
Daniel Braun 
 
Interview met de studenten in kibboets Chukuk aan het begin van het nieuwe jaar. 
https://youtu.be/40H0IyeU--M 
 
E-mail: danielxrw@gmail.com 
Telefoon: + 972 54 772 3510 
 
Website: lechaim2life.org.il (Hebreeuws) 
lechaim2life.org.il/english (Engels) 
www.lechaimtolife.nl  
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