
Lieve vrienden, 
 
 
Hier is wat goed nieuws wat ons veel bemoediging geeft voor wat betreft onze lange termijn visie, 
waarvan we nu de vruchten zien op een wonderbaarlijke manier. 
De afgelopen twee weken hebben Timek en ik de Mechinot (scholen) bezocht en de nieuwe 
studenten ontmoet. We ervaarden beiden dat er een groot enthousiasme is onder de nieuwe 
studenten. We zagen ogen die schitterden en hongerige harten naar waarachtig water voor de 
ziel/nefesh. Het voelde zo goed om weer met hen te spreken. De studenten hadden zoveel 
goede vragen! We hebben bemerkt dat het weer een heel goed jaar wordt met de studenten.  
 
 
Afgelopen week begonnen ze met het bezoeken van de overwinnaars van de shoa. De ouderen 
waren zo gelukkig om hen weer te ontmoeten. Voor de jongeren opent het zeker een nieuwe 
deur om een diepere zingeving diep in hun hart te bereiken.  
 
Dit is het eerste verslag van de studenten van dit jaar. Ik hoop dat u begrijpt dat in een tijd als 
deze, een project als dit met een boodschap  en een speciale visie van L'chaim, zo belangrijk is 
voor onze identiteit.  
 
 
Mijn lieve vrienden, waar je ook bent, we moeten jullie bemoedigen om door te gaan en ons te 
ondersteunen. Om deze prachtige muziek te continueren. Zonder u kunnen we dat niet doen. Ik 
wil u opnieuw bedanken voor de goede vriendschap en voor enkelen van u voor het speciale 
verstaan van wat L'chaim gedaan heeft, voor al bijna 17 jaar. Die kleine dingen maken een groot 
verschil  in de verborgen wereld en ik voel dat het een grote zegen en licht is in deze zware tijd 
waarin we ons bevinden.  
 
Wees allen gezegend door het kleine team van L'chaim in Israel. Shir, Shuki, Timek en Daniel.  
 
 
Verslag van de studenten van Mechina Baram van hun bezoek in Safed 
 
 
Naama en Yahli - we arriveerden bij Esther rond 2 uur. Na lang zoeken vonden we het huis. We 
zaten gezamenlijk en spraken over onszelf en Esther en haar familie, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, en over wat Esther doet in haar dagelijkse leven.    
 
 

 
 
 
We aten cheesecake en boterkoekjes. We waren erg onder de indruk van Esther en zien uit naar 
de volgende ontmoeting.  



 
 
Nadav en Roni - we kwamen aan in Safed en keken uit naar het huis van Julie. We 
introduceerden onszelf aan haar, vertelden wat over wie we zijn en zij vertelde over haarzelf en 
haar grote familie. Zij en Liz (haar hulp) serveerde ons thee, cakejes en koekjes en ze maakte dat 
we ons niet hoefden te schamen om het allemaal op te eten. We bleven het hebben over de 
kostbare groepen studenten die komen en ze prees hen en prees Shir ook in het 
bijzonder.  Later keken we naar een Turkse film samen.  
Onze eerste indruk is dat Julie een warme persoonlijkheid is die graag vermaakt en het is 
duidelijk dat ze blij was dat we kwamen en dat we zullen blijven komen. We vonden het echt fijn 
om bij haar te zijn en met haar te praten. We zien al uit naar het volgende bezoek.  
 
 
Mika en Rotem - we konden hun huis pas na 20 minuten vinden. Moshe was erg aardig en 
kwam naar beneden en liet ons zien waar het huis was. Met Moshe en Arena was het erg leuk 
en schattig.  

  
 
 
 
Het was duidelijk dat ze ons verwachten en uitzagen naar onze komst. Het was voor ons redelijk 
eenvoudig om met hen te praten, ondanks hun probleem met Hebreeuws. Ze gaven ons water en 
koekjes en ze waren erg open naar ons toe en ook grappig. Ze lieten ons de voorgaande 
studenten zien van de Mechina van voorgaande jaren en vertelden ons over hun familie en over 
Joegoslavië en hun leven in het land. We namen gezamenlijk foto's en vertrokken weer na 
ongeveer een uur omdat we de bus moesten halen, die we uiteindelijk ook nog gemist hebben. 
We hebben een geweldige tijd gehad samen en we zien uit naar de volgende ontmoetingen.  
 
Yuval en Uri - we gingen naar de verbazingwekkende Bracha. We zaten anderhalf uur samen 
met haar en ze vertelde ons over haar kindertijd in Safed. Over haar ervaring van het op 17 jarige 
leeftijd in het huwelijk te gaan, over de kinderen en de moeilijkheden van het leven in Safed 
momenteel en in het verleden. We hadden een bijzondere ervaring en ze is een interessante en 
ontwikkelde vrouw. Een voorbeeld als gastvrouw en we zien uit naar de volgende ontmoetingen 
met haar.   
 
 
Verslag van de soldaten 
 
Noa en Lauren - We bezochten Esther voor de tweede keer en ze was echt geweldig. Ze 
vertelde veelal over haar familie en de gebeurtenissen die ze mee maakte de afgelopen tijd! Ze 



wilde ons natuurlijk ook allerlei dingen op haar mobiel laten zien. Ze was verbazend zoals 
gewoonlijk.   
 

 
 
 
Bezoekjes van de Mechina Ma'ayan Baruch in Kiryat shmona en Neot Mordechai.  
 
 
Het was bijzonder om de nieuwe studenten te ontmoeten! (Timek) begon met een groep van zes 
studenten van Mayan Baruch  en we bezochten als eerste Israel & Ludmilla in Kiryat Shmona. 
We werden allen door Ludmilla  verwelkomt en in minder dan een seconde was hun huis gevuld 
met nieuwe gezichten die erg nieuwsgierig waren. Onmiddellijk ontstond er een aangenaam 
gesprek.  
 
 

 
 
De studenten vroegen over hun families, kinderen en kleinkinderen en al gauw werden er foto's 
getoond aan de studenten. Ludmilla sprak over haar echtgenoot die naar Afghanistan was 
gezonden om te vechten tegen de Taliban, terwijl hij dienst deed in het Russische leger, meer 
dan 20 jaar geleden. Helaas stierf hij vrij kort nadat Ludmilla allija had gemaakt naar Israel. Later 
ontmoette ze Israel en trouwde met hem.  
 
 
Daarna bezochten we Bracha. Bracha  zat al op ons te wachten en haar zoon was er ook.  



 

 
 
 
Dit bezoek ging geweldig en voor de studenten was het boven alle verwachting. Ik  (Timek)moest 
vertrekken om op tijd te zijn om de volgende groep studenten van Mayan Baruch  te ontmoeten. 
 
 
Met deze groep van acht studenten arriveerden we in Kibboets Neot-Mordechai. Daar ontmoetten 
we Steve.  
 

 
 
 
 
Steve wachtte ons al op en zodra we in zijn kleine huis kwamen begon hij te vertellen over zijn 
leven.  
 
 
We deelden ons op in kleine groepen en gingen door naar Tsila.  
 



 
 
Ze maakte snacks klaar en drinken voor ons en stelde haarzelf in het kort voor. 
Studenten stelden vriendelijke vragen en de tijd ging vlug voorbij.  
 
We vonden Peretz in zijn tuin.  
   

Peretz is een verbazingwekkende man die nog 
steeds niet op gehouden is met werken en de hele dag druk is. Hij verbaasde de studenten erg. 
 
De ontmoeting met Rachel was ook een mooie belevenis.   

 
 
De studenten werden verliefd op haar.  



 
 
We eindigden onze reis met Rivka.  
 
 

 
 
Ze is 99 jaar en nog steeds jong! Ze is pas vier jaar geleden gestopt met werken. Ze schreef haar 
levensverhaal nadat ze hersteld was van een operatie op 90 jarige leeftijd op verzoek van haar 
kinderen. Tot op de dag van vandaag is ze heel goed in staat om zelfs het kleinste detail te 
vertellen. De studenten waren verbaasd. Vervuld met vreugde en voldoening gingen we terug 
naar de Mechina, net op tijd voor het diner.   
 
Bezoekjes in Rosh Pinah en Chazor 
 
Op hetzelfde moment bezocht een andere groep studenten van Mechina Kfar Hanasi onze shoa 
overwinnaars in Chazor en Rosh Pina.  
Helaas waren Mina en Jaffa en Moshe niet aanwezig vanwege een bezoek aan de huisarts.  
 
Maar het bezoek aan Chana: 
 
 

 
 
Bracha: 
 
 



 
 
 

en Ruchama ging heel goed zoals je kunt zien op de foto's.  
 
De dag voorafgaand aan het bezoek, informeerde ik in detail wat van de studenten wordt 
verwacht en ze hebben een geweldig werk gedaan de volgende dag. Steve (een van de 
studenten) schrijft: Gisteren was een toffe ervaring om hen te ontmoeten. Ik kan niet wachten om 
in kleinere groepjes weer te gaan en meer te communiceren.....en Naomi schreef: Ik 
bezocht Ruhama en Bracha en we hebben ook de familie ontmoet van een van hen die ons echt 
heel vriendelijk hebben ontvangen. De volgende keer wil ik echt Mina bezoeken omdat ze echt 
alleen is. Alsjeblieft, vertel me meer over Mina, het is belangrijk voor me om haar de volgende 
keer te ontmoeten.  
 
 
Groeten, Timek 
 
 
 
Daniel Braun 
Email:  danielxrw@gmail.com 
Telefoon: + 972 54 772 3510  
Website: lechaim2life.org.il  (Hebreeuws) 
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