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Shalom beste vrienden,                                                                 14-02-2022 
 
Gisteren hadden Timek en ik het geluk om onze geweldige groep studenten uit Kfar Hanasi te 
ontmoeten voor een driemaandelijkse evaluatie. Beste vrienden, ik was zo intens betrokken 
bij wat mijn oren hoorden van elk van de lieve studenten. Ieder van hen spreekt zo intens en 
zo eerlijk over de reis en het proces dat ze doormaken. Vanaf de eerste dag dat ze zich bij de  
L'chaim familie voegden tot nu, een paar maanden later. We zouden uren kunnen doorgaan. 
Bij elk woord dat uit deze zuivere zielen kwam, realiseerde ik me weer hoe dit werkt, deze 
verbinding van hart tot hart. Het is zo belangrijk en nodig voor zowel jong als oud. Zeker in 
deze verwarrende tijd. Dat ervaren we allemaal. Een tijd met corona, een tijd dat HaShem 
werkelijk de hele aarde door elkaar schudt met één doel om zijn absolute Koninkrijk te kennen. 
Keer op keer ben ik zo bevoorrecht om deel uit te maken van deze muziek. Dat deze verbinding 
tussen jong en oud mij aan het hart gaat. Het is niet altijd gemakkelijk, mijn vrienden. 
 
Met alle situaties die we hebben in Israël en de donkere zware geest is L'chaim voor ons het 
beetje licht en misschien niet eens zo weinig, want gisteren toen ik Kfar Hanasi verliet, voelde 
ik dat ik met de hele wereld wilde dansen. Zo blij voelde ik me. Ik wil ook onze dierbare 
vrijwilliger Shir heel erg bedanken, die geweldig werk doet door contact te houden met onze 
vrijwilligers in Bar'am en met ons in contact blijft en met zoveel winnaars. Dank aan Timek voor 
het vasthouden van de goede geest in Ginosar, Chukuk, Chazor, Rosh Pina, Kiryat Shmona 
en in Neot-Mordechai. En ook met onze geweldige vrijwilligers in Katzrin. 
 
Ik heb ook dagelijks contact met enkele van onze winnaars, vooral met Tova uit Haifa. Ik kan 
je alleen zeggen dat het heel erg moeilijk voor haar is. Zoals u zich misschien herinnert, verloor 
ze 3 van haar kinderen. En het enige kind dat ze heeft, wil niets met haar te maken hebben. 
Hij denkt alleen aan haar nalatenschap en laat haar niet eens haar kleinkinderen zien. Ik kan 
je vertellen mijn vrienden, we zijn de enige familie die ze heeft. Ze is een heel bijzondere vrouw 
en we hebben haar in ieder geval veel liefde kunnen geven in de jaren dat we haar kennen. 
 
Speciale dank aan onze vrienden in Nederland, Margo, Kees van Shoresh , alle kostbare 
vrijwilligers en al onze donateurs. Dezelfde dank aan mijn vrienden in Noorwegen die al vele 
jaren van ons project houden en ons met zoveel liefde en loyaliteit steunen. En vooral dankzij 
HaShem, God van Israël, God van het universum. Toda Toda Toda. (dank u dank u dank u) 
 
Zegen voor jullie allemaal Daniël. 
 
Verslag uit het Noorden 
Israël uit Kiryat Shmona is helaas besmet geraakt met corona en ligt momenteel in het 
ziekenhuis. De studenten die hem bezoeken en wij allemaal bidden voor een spoedig herstel 
voor Israël. Ook Klara en Mordechai waren erg ziek van corona. Dankzij HaShem zijn beiden 
nu hersteld en Klara is daar dankbaar voor. Een deel van de van corona herstelde studenten 
herstarten de bezoeken aan onze winnaars in Neot, Chazor, Rosh Pina en Katzrin. 
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Meitsar studenten in Katzrin 
 
Studenten die Anna, Roza en Miriam bezoeken in Katzrin 
De bezoeken aan Chukuk en Ginosar zijn voorlopig stopgezet, maar de studenten hebben 
voortdurend telefonisch contact met hen: Marit, EliRam, Roza, Anna en alle anderen die erg 
geïsoleerd leven. 
 
In de tijd van corona ben ik zelf verder gegaan en heb ik alle winnaars bezocht om hen aan te 
moedigen in deze tijd. En dat stelden ze zeer op prijs. Bracha vertelde me dat ze zich zo 
geïsoleerd voelt, ook door de kou en het regenseizoen. Al haar kinderen en kleinkinderen 
gingen door een coronabesmetting en konden haar niet bezoeken. Nu onze leerlingen de 
bezoeken weer hebben opgestart, geniet ze er enorm van. Jossi van Chukuk werd opgenomen 
in het ziekenhuis en wordt nu thuis behandeld. Hij krijgt voedsel intraveneus. Toen ik hem 
bezocht, zag ik in zijn ogen dat hij gelukkig was en hij herkende me, maar hij kon niet praten. 
De studenten kunnen hem niet bezoeken uit angst voor een coronabesmetting, maar ik hoop 
dat zijn gezondheid snel zal verbeteren. Tsipora in Chukuk was ook blij me te zien, ze leeft 
een eenzaam leven en elk bezoek betekent veel voor haar. 
 
In Chazor hervatten de studenten van de mechina Kfar Hanasi hun bezoeken tot grote vreugde 
van de winnaars: Mina, Jaffa en Moshe, Chana, Ruchama en Bracha. 
 

  
Mina met Naomi en Gai 
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Ook Moshe heeft corona gekregen, en is daar nu van aan het herstellen. Jaffa onderging 
oogoperaties die niet goed uitpakten. Ze was als kind al blind aan één oog door een ongeluk, 
nu kan ze bijna niet meer zien en dat beïnvloedt haar leven enorm. Vooral omdat haar man 
Moshe zo afhankelijk van haar is. De studenten vertelden me hoe Ruchama zich voor hen 
openstelde. In het begin zei ze niet veel, maar nu is alles veranderd. Ruchama maakt veel 
moeilijke periodes door in het leven, ze is een sterke vrouw met een groot emuna – vertrouwen 
in HaShem. Ze is dus in staat om het te overwinnen. Enkele jaren geleden stierf een van haar 
zonen aan een hartaanval en nu verloor haar dochter plotseling haar gezichtsvermogen en is 
nu volledig afhankelijk van Ruchama. 
 

 
 
Evaluatie met studenten van Kfar Hanasi 
 
Geniet van het interessante interview met Roi en Naomi van Mechina Kfar Hanasi. 
https://youtu.be/PRKSgWV4_ms 
 
Timek 
 
Verslag van Shir 
De huidige periode stelt ons voor ingewikkelde uitdagingen. De studenten zitten vaak in isolatie 
en de meesten zijn zelfs ziek geworden van corona, de winnaars uiten soms hun bezorgdheid 
over de bijeenkomsten uit angst om besmet te raken. Maar juist in deze periode neemt de 
waarde en het belang van elke bijeenkomst veelvuldig toe. In deze tijd waarin angsten en 
eenzaamheid ons allemaal in meer of mindere mate treffen, neemt het belang van 
saamhorigheid en ontmoetingen en verbinding toe. Ik heb het gevoel dat in elk gesprek dat ik 
heb met de winnaars, de harten zich steeds meer vergroten. Ik heb het gevoel dat je op dit 
moment, wanneer er minder ontmoetingen zijn, je nog meer leert waarderen, leert missen wat 
de waarde van de ontmoetingen en de verbinding is. Je leert meer dan ooit te begrijpen en te 
wachten en uit te kijken naar elke ontmoeting. Ik wens van ganser harte dat de verlangens 
zullen eindigen en dat we elkaar van dichtbij en vaak zullen kunnen ontmoeten, en dat we 
terugkeren naar de routine van bezoeken in gezondheid en geluk. 
 
We wensen al onze leden van de L'Chaim Associatie en al onze dierbare winnaars gezondheid 
en liefde. 
 
Shir 

https://youtu.be/PRKSgWV4_ms
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Updates van Baram- 
Guy en Lee - vandaag waren we bij Lillian en vanwege de kou buiten gingen we niet wandelen 
en zaten we gewoon bij haar thuis en dronken we thee. We zijn haar blijven leren hoe ze de 
telefoon en WhatsApp moet gebruiken en vandaag hebben we haar specifiek uitgelegd hoe 
ze een videogesprek kan voeren. Later legden we haar uit dat we volgende week niet zouden 
komen omdat we in de serie Judea en Samaria zitten als onderdeel van het programma van 
de mechina (school)en we wilden haar vragen wat ze van de kwestie vond, maar ze 
antwoordde dat ze geen mening heeft en in het algemeen is ze niet geïnteresseerd in politiek. 
We spraken verder over het vierde vaccin en de angst om het te krijgen en natuurlijk deelde 
ze met ons over haar familie en wat ze vandaag en in het algemeen doen. 
 
 Guy - Ik kwam alleen bij Julie omdat Ronnie er niet is; we dronken thee en aten cake, we 
spraken over hoe de week was verlopen, wat ik vandaag deed, of haar familie deze week op 
bezoek was geweest, een beetje over de situatie in het land, ik vertelde hem dat ik een neefje 
zou krijgen. Haar verzorger Liz maakte boreka's voor ons en we aten en bleven praten. 
 
Uri - Deze week heb ik Bracha alleen bezocht. Ik voelde dat dit bezoek een geweldige kans 
was om mijn persoonlijke band met haar te versterken en ik was erg enthousiast. Ik stak mijn 
hand uit naar haar en zoals altijd maakte ze me blij  met een warme couscous die perfect was 
op een koude dag. We spraken over de week die zij had en de week die ik had en ik was 
ongeveer twee uur bij haar. Ik kan getuigen dat alleen al het bezoek ons heeft verbonden en 
de band heeft versterkt. 
 
Yuval - het was erg leuk vandaag bij Bracha, ik kwam aan en we aten samen lunch en we 
hebben elkaar op de hoogte gehouden van ervaringen van de afgelopen twee weken omdat 
ik vorige week niet kon komen vanwege tests en ziekte. We keken een beetje naar het nieuws 
en het was leuk om te zien dat ze op de hoogte was en om haar mening te horen over wat er 
in het land en in de wereld gebeurt. Daarna maakten we een korte wandeling naar het huis 
van Esther - Bracha stelde voor om haar te ontmoeten en Naama die bij haar was en Shachar 
die daar onderdak heeft gekregen. Natuurlijk stemde ik toe en gingen we. Het was erg leuk 
om Esther te ontmoeten en haar beter te leren kennen en hun geweldige vriendschappen met 
elkaar te zien. Naama en Shachar - Vandaag, tijdens ons bezoek aan Esther, kwam er een 
nieuwe student genaamd Shachar bij. Esther was erg opgewonden om een nieuwe vriendin 
te ontmoeten en het bezoek stond in het teken van elkaar leren kennen. We spraken over de 
kou van vorige week en Esther vertelde ons dat het water in haar huis niet werkte, dus dronken 
we thee en koffie van water dat Esther van tevoren had bewaard. (God zij dank werd het 
geregeld en later opgelost) Tegen het einde van het bezoek voegden Bracha en Yuval, de 
student die Bracha bezoekt, zich bij ons. Samen zaten we onder het genot van een kopje koffie 
en een heerlijke cheesecake van Esther en we praatten wat over politiek en in het algemeen 
over onze laatste week. We sloten de sessie af met een grote groepsknuffel. 
 
De verslagen van vrijwilligers van voorgaande jaren van L’chaim: 
Nitzan uit Modi'in - Ik belde Miriam na een lange tijd dat ik niet met haar kon praten en ze was 
erg blij dat ik belde en ze wist meteen wie ik was en was opgewonden. Het blijkt dat ze ziek 
werd met corona, maar nu is ze in orde. Ze klinkt heel blij en morgen begint ze een nieuwe 
club en ze is opgewonden. Het was erg leuk om met haar te praten en we zeiden dat ik een 
weekend bij haar langs zou komen als ik terugkwam van het leger. 
 
Hodaya Rebecca- Ik heb Tova vandaag gesproken. Het was een interessant en goed gesprek. 
Maar over het algemeen zei ze dat ze zich niet lekker voelde. Vorige week had ze de hele 
week geen assistente en was ze alleen zonder hulp. En ze voelde dat haar leven echt in gevaar 
werd gebracht. Ze at nauwelijks en dronk ook geen warme dranken. Pas vandaag kwam de 
hulp en ze hoopt dat het goed met haar gaat. Ze vertelde dat het heel moeilijk voor haar was 
met het bureau van de assistent, die niet echt om haar gaf en haar in gevaar achterliet. 
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Tanya: Aan de "L'chaim"-organisatie, bedankt voor de 3 kachels die werden overgedragen 
aan de overlevenden van de Holocaust en twee andere oudere vrouwen in Katzrin, die 
meldden dat hun huizen koud waren, en dankzij L'chaim was het mogelijk om hen onmiddellijk 
te helpen, zonder bureaucratie. De kachels verwarmen de huizen en de houding van L'chaim 
verwarmt de harten. Bedankt voor alles! 
Daniel Braun 
 
E-mail: danielxrw@gmail.com 
Telefoon: + 972 54 772 3510 
 
Website: www.lechaim2life.org.il (Hebreeuws) ; www.lechaim2life.org.il/ (Engels) 
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