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18-08-22 
 
Shalom Vrienden, 
 
Groeten tijdens een heel hete en vochtige zomer in Israël. Hier is enig nieuws over onze 
activiteiten en de voorbereidingen van de mechina’s voor een nieuw jaar met studenten. In 
Tsfat gaat alles zo goed, de soldaten gaan door met bezoeken week na week. Shir zal in 
haar verslag meer details weergeven.  
 
Timek en ik gingen afgelopen week naar het noorden naar Opper Galilea om de staf van de 
nieuwe machinaal in kibboets Amir te ontmoeten. In deze mechina zijn studenten van het 
buitenland, uit Engels sprekende landen en ook enkelen die uit de Oekraïne komen en ook 
enkele Israelisch. 
 
Ik denk dat het heel belangrijk is om deze jonge jongens en meisjes, in het bijzonder zij die 
uit het buitenland komen, een diep begrip te geven over wat het L’Chaim project is: kennis 
over wat de Joodse identiteit als een natie inhoudt. De 15 studenten die betrokken zullen zijn 
in ons project zullen de winnaars in kibboets Neot bezoeken, kibboets Kfar Blum en 
misschien ook enkelen in Kiryat Shmona. We hebben ook het plan om een kleine “mars van 
de levenden” in kibboets Amir te organiseren met onze lokale winnaars en studenten.  
 
Spoedig zullen we ook de mechina in Kfar Hanasi bezoeken. Er zal een kleine verandering in 
het programma zijn dan wat we gewend waren. De studenten zullen 2 keer in de week in de 
ochtenduren de winnaars bezoeken in plaats van een bezoek in de namiddag. Gedurende 
de ochtenduren zullen ze heel nuttig zijn bij het helpen in hun dagelijkse noden zoals het 
brengen van boodschappen en het bereiden van maaltijden. Ondertussen waren Tanya en ik 
in staat om nieuwe Holocaust overlevenden te vinden en voor te bereiden op ontmoetingen 
met de studenten van mechina Meitsar, in het zuiden van de Golanhoogten. Natuurlijk 
hebben we ook nog het werk in Katzrin. Timek zal de activiteiten leiden van de mechina in 
Kfar Hanasi en Amir, in de plaatsen Hazor, Rosh Pina, Kfar Blum, Neot en Kiryar Shmona. 
Natuurlijk blijven we ook zorgen voor Eliram in kibboets Ginosar.  
 
Mijn lieve vrienden, ik wil u herinneren aan de waarde van het werk van L’Chaim. Het 
belangrijkste is de studenten   het goede voorbeeld te geven. Te beginnen met de kleine 
dingen te doen die hen zijn opgedragen in het werk binnen de tijd die we hebben 
vastgesteld. Het meest belangrijke, nauw betrokken te zijn bij de jongeren en hen de taal van 
het hart te leren. Hart tot hart contact. Hetgeen een beter begrip brengt mbt onze identiteit  
als mensen, in het bijzonder in een tijd als deze. Hen nabij te zijn, ze te laten schijnen met de 
grote gave die ze hebben, maar tegelijkertijd ook de kleine dingen niet te vergeten die deel 
zijn van dit project. Voor en na het bezoek het bouwen van vertrouwen en betrouwbaarheid 
tussen ons onderling. Dat mijn vrienden is geloof ik de grootste gave die L’Chaim kan geven 
aan de nieuwe generatie.     
 
Hartelijk dank, ieder van u, onze kostbare vrienden. De grote supporters, waar u ook bent. 
Blijf met ons samen werken op deze reis. Denkt u ook aan de Joodse Feestdagen die voor 
de deur staan. We zullen uw steun nodig hebben. 
 
Dank u, God zegene u, Daniel Braun.  
 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om ons verlies te delen van een goede vriend uit 
Holland die overleden is een aantal weken geleden. Mark, een steunpilaar binnen de 
Akkerlieden gemeenschap. Mark was een goede vriend met een groot hart, heel loyaal en 
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ook een goede vertaler. Hij zal in ons hart blijven en we bidden dat hij in vrede zit in de 
hemel. Voor u allen in de gemeenschap, ga door, en voor jou Anna, bedankt voor wie je bent 
en voor de goede vriendschap.   Wees allen gezegend, Daniel. 
 
Verslag van Shir 
 
Hallo aan al onze supporters in Israël en uit de hele wereld. 
 
We zijn gezegend met geweldige vrijwilligers in Safed en Modi’in en ook in kibboets Eyal. Ik 
heb zomervakantie van school en God zij dank ben ik nu meer in het midden en noorden en 
kan ik al onze favoriete winnaars bezoeken nadat het contact iedere week veelal per telefoon 
ging. 
 
Op 8 augustus hadden Itamar, mijn echtgenoot en ik, onze eerste viering van ons huwelijk 
en we zijn naar het noorden gegaan om het te vieren en sliepen op een camping in Safed. 
De volgende dag hadden we een dag vol van bezoekjes van onze geliefden.   
  

 
 
We begonnen met Moshe en Erna die zich niet zo goed voelde. Ze gaat door een 
gecompliceerd jaar qua gezondheid, nadat ze veel operaties heeft ondergaan en 
ingewikkelde gezondheidsproblemen heeft. Ik wens haar met mijn hele hart een geheel 
herstel van lichaam en ziel. Moshe was ook ziek met keelontsteking gedurende een langere 
periode maar ik ben blij dat ik zie dat het nu beter met hem gaat. Het was een blij en 
interessant bezoek. We spraken over studies en Moshe sprak over de ervaringen die hij had 
toen hij voor machinebouw ingenieur studeerde in Joegoslavië. Het was heel interessant en 
leuk.  
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Toen kwamen we bij Yehudit en we hadden een geweldig en warm samenzijn sinds lange 
tijd, we spraken vanuit de grond van ons hart, zij deelde met ons, ze liet foto’s zien van de 
familie, vertelde over hoe ze gewend was om pannen met 3 kilo couscous te maken en te 
delen met buren en familieleden. Ze verwelkomde ons hartelijk en bedankte ons dat we 
kwamen en vertelde ons dat ze erg, erg blij is met de soldaten die op bezoek komen en ze 
zei dat ze kwalitatief, volwassen en attente meisjes zijn en dat ze hen erg waardeert.  
 

 
 
Vandaaruit gingen we naar de grappige en lieve Julie, we spraken over veel dingen en het 
was leuk, ze vertelde ons dat ze haar hulp geleerd had om koekjes te maken die ze vroeger 
gewend was om te maken en ze had nog niet lang geleden een verrassing voor haar 
gemaakt en had het voor haar alleen gemaakt zonder hulp van wat ze zich herinnerde. Ze 
zegende ons en hield niet op ons land te prijzen en de soldaten die op bezoek kwamen om 
hen te vertellen over haar lieve familie.  
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Daarna gingen we naar Lilian. Ze vertelde dat eenzaamheid moeilijk voor haar is en hoe 
goed het haar doet dat mensen haar komen bezoeken, zowel ons bezoek als het bezoeken 
door de soldaten. We spraken over Meir die overleden is en haalden herinneringen op. 
Itamar zei dat hij voelde alsof hij hem kende uit alle verhalen. Lillian zei dat ze hem heel erg 
mist en hij iedere dag van haar leven gemist wordt en ook haar zoon Yossi die vroegtijdig is 
overleden. Ze zegende ons vanuit de grond van haar hart  zoals zij dat alleen kan doen.   
 

 
 
Uiteindelijk kwamen we aan bij Esther,  we hebben samen geluncht van alle heerlijke dingen 
die ze had voorbereid. We hadden zoals gewoonlijk plezier, ze vertelde over haar routine, 
over de club, over de geweldige soldaten die komen, over haar familie en over hoe ze 
heerlijke vijgenjam hebben gemaakt en natuurlijk liet ze ons niet weggaan zonder een pot. Ik 
heb haar nagels gelakt zoals we altijd doen als we komen om haar te bezoeken en ze hield 
maar niet op er blij mee te zijn en ons ervoor te bedanken. We hebben allen een geweldige 
tijd gehad, we waren bij haar voor een aantal uren voordat we terug gingen naar Haifa.  
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Malka uit Jeruzalem is een charmante vrouw die boodschappen ontvangt voor zichzelf 
gedurende de hele maand, ze is 88 jaar en geboren in Rusland. Ze woont in een klein huis in 
Jeruzalem en heeft een gelukkig leven en dankbaarheid. Ik heb hen lange tijd niet gezien. 
We hebben elkaar nog niet ontmoet weigert ten zeerste om vrijwilligers te accepteren en 
zegt dat ze zich schaamt om hulp te moeten ontvangen.  Als we elkaar bellen elke week is 
ze erg geïnteresseerd, bedankt ons voor de boodschappen en zegt dat alleen al van het 
spreken met mij ze zich jonger en beter voelt.   
 

  
 
We hebben ook de lieftallige Shulamit bezocht uit Modi’in, we waren blij haar te zien. Ze was 
heel blij dat we kwamen. Het is een beetje moeilijk voor haar om te spreken, maar ze was blij 
en luisterde naar alles wat we zeiden.  
 
Shalom Shir 
 
Samenvattingen van de soldaten uit Safed 
 

 
 
Tamar en Gaya - we arriveerden bij Julie vandaag en het was een bijzondere vrolijke 
ontmoeting. Ze is echt blij dat we kwamen en we leerden Liz kennen die haar hulp is. Ze 
vertelde dat ze naar de bruiloft van haar klein Yuval was geweest en natuurlijk stopte ze ons 
vol. We hadden eten meegenomen, en alhoewel ze vertelde dat ze het niet nodig had, was 
het duidelijk dat ze erg blij was met het gebaar en de gedachte. Buiten dat deelde ze met 
ons verhalen uit het verleden. We hadden een echte leuke en vrolijke ontmoeting.  
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Linoi Ariel en Yuval - we zijn iedere week bij Esther geweest deze maand en het was heel 
fijn. We hebben 2 keer falafel gemaakt en een keer was Ortel die vrijwilliger is bij Esther 
erbij. Tijdens  een van de bezoeken liet Esther haar draaitafel zien en we hebben naar 
liedjes geluisterd en met haar gedanst. Haar vriendin Bracha is de laatste keren ook 
geweest. Het was leuk en grappig.  
 

 
 
Daniel en Noa - vandaag waren we bij Julie en de buren van beneden. Esther was erbij 
gedurende een half uur en ze was heel aangenaam gezelschap. Vandaag vertelde Julie ons 
dat ze eens een falafelzaak had gehad en dat ze het erg leuk vond om falafel te maken. We 
lieten foto’s zien van onze familie en vertelden haar van onze ervaringen van de afgelopen 
week. Ze vertelde dat familie haar zou komen bezoeken en dat ze dat erg leuk vond. Ze 
vertelde ook over het appartement waar ze naartoe wil, en over de vrijwilligers die bij haar 
waren het afgelopen jaar. We hebben samen cake gegeten en sap gedronken. Het was echt, 
echt leuk! 
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Adi en Roni - met Judith was het erg leuk, ze vertelde over haar week en dat deden wij ook, 
en daarna hebben we even gewandeld.  Ze vertelde hoe blij ze is dat we komen om haar te 
bezoeken en dat we met haar gaan wandelen, want ze is bang om alleen te wandelen. 
 
Noa en Tamar - we hebben veel plezier gehad met Judith vandaag, we hebben veel 
gesproken over de familie en de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en dat ze haar 
dochter Dorit gaat zien op Shabbat. We spraken over de fotoshop die ze hebben gehad, we 
hebben haar met de telefoon geholpen, we hebben koekjes gegeten van eigen recept. We 
hebben haar buurvrouw Sarah ontmoet die ook op bezoek kwam, we hebben veel plezier 
gehad.  
 

 
 
Yonit en Ora - we bezochten onze Lilian deze morgen en het was het begin van onze 
morgen. LIlian vertelde ons over het belang van onafhankelijkheid en moedigde ons aan om 
dingen aan te durven en niet bang te zijn. Daarna hadden we nog tijd om een korte 
wandeling te maken in de straat. We hebben het gevoel dat we Lilian al echt kennen en 
wachten op de volgende ontmoeting.  
 
Yonit en Moni - deze morgen waren we met Lilian en het was echt geweldig! We hebben 
gewandeld wat Lilian blij maakte en het was ook belangrijk voor haar in verband met haar 
gezondheid. We vertelde haar over de basis en hoe het daar is en Lilian vertelde ons over 
haar familie en wenste ons goede relaties. We zijn zelfs getrakteerd op brood wat haar 
kleindochter had gebakken! 
 
Or Daniela en Mika - tijdens een van de laatste bezoekjes vertelde Eli ons over een 
gebeurtenis toen een nazi officier besloot - dat ze mee werden genomen voor dwangarbeid 
in een kamp en de persoon die de leiding had van het kamp stond erop dat ze het niet 
zouden doen (of dat ze het niet met een zekere intensiteit zouden doen gedurende de nacht) 
omdat het hun leven in gevaar zou brengen. De persoon die verantwoordelijk voor hen was 
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begreep het niet en vertelde hem dat ze Joden waren, degenen die de leiding hadden over 
het kamp stonden erop en legden uit dat hen kwaad doen zou eindigen in het kwaad doen 
aan de krachten van de nazi’s omdat er geen andere persoon zou zijn die het werk dan zou 
moeten verrichten. Uiteindelijk, was hij ervan overtuigd dat ze het werk niet zouden doen en 
in plaats daarvan, alleen maar om de reden van misbruik, bepaalde hij dat ze de hele nacht 
deel moesten nemen aan een nazi kikker-springen training.   
 

  
 
Eli vervolgde het verhaal en zei dat er mensen waren die hielpen en dat niet iedereen wreed 
was, en dit is ook wat de boodschap is die hij ons mee wil geven - anderen respecteren en 
andermans opinie en andere mensen waarmee je te maken krijgt. Hij zegt dat hij  (ten minste 
voor een deel) de gebeurtenissen daardoor heeft overleefd. Nog iets waar Eli met ons over 
sprak - hij weet hoe zich aan te passen en niet op te geven en hij noemt het letterlijk  
 
“het optimale en niet het ideale”, en daarnaast herinner ik me dat hij vertelde over Ami, zijn 
zoon, en in de context over het pad dat iemand kiest vertelde Eli over de keuze over wat 
iemand wil doen in zijn leven, en hij deelde over het werken met mensen en over 
diepgaande professionalisering. De bezoeken aan hem zijn verbazingwekkend en we vinden 
het heel mooi om met hem te spreken.  
 
Modiin- 
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Adi - ik arriveerden bij Hemda samen met mijn zusters. We zaten een poosje bij haar  en 
spraken en lachten. 
 
Toen gingen we een rondleiding doen mbt begeleid wonen. Hema liet ons de plaats zien 
waar ze lezingen beluisteren, waar er klassen zijn en we hebben ook een rondleiding buiten 
gemaakt en zagen de visvijver. Even later speelde mijn zus op de piano in de lobby en 
iedereen vond het mooi om ernaar te luisteren. We hebben veel plezier gehad! Sindsdien 
zijn ze verliefd geworden en doen iedere week mee om een bezoek te brengen.  
 
Kibbutz Eyal- 
Lia en Lior - gedurende een van de bezoekjes deze maand, hebben we de kibboets bezocht 
en hebben een deel van Haim’s familie ontmoet. We hebben het over van alles en nog wat 
gehad en  over zaken die te maken hebben met onderwijs, met name over milieu onderwijs 
in de omgeving waar hij veel mee te maken heeft gehad in Be’er Sheva en vandaag de dag 
wordt er ook geprobeerd om dit te laten doordringen in het zuidelijke deel van de Sharon. We 
hebben natuurlijk ook samen cake gegeten en koffie gedronken. Tijdens een ander bezoek 
vertelde hij ons dat hij binnenkort zijn 89e verjaardag zou gaan vieren en hij nodigde ons 
ervoor uit. We waren verheugd!  
 
Alumni bezoekjes: 
Hadar - Ella heeft zich al geruime tijd niet goed gevoeld, al meerdere maanden lijdt ze aan 
vocht in de longen, is ze verbonden aan een zuurstof apparaat en dat maakt het voor haar 
moeilijk om een uitgebreid gesprek te voeren zoals voorheen. De afgelopen 2 weken, heeft 
ze last van haar onderrug wat haar erg beperkt - we bidden dat de dokteren met een 
oplossing komen om de pijn te verminderen. 
 
Yuva l- Raya is in goede doen. Soms verveelt ze zich maar over het geheel genomen gaat 
het goed met haar. Haar familie uit Hazor heeft haar bezocht. Twee weken geleden heb ik 
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haar bezocht, we hebben samen gegeten we hebben naar muziek geluisterd en we hebben 
een beetje gedanst en het was heel leuk.  
 
Shelley - ik was bij  Tova op donderdag, ze is in een revalidatiehuis geweest de afgelopen 
week in Haifa, nadat ze in het ziekenhuis had gelegen. Ze hebben niet echt de oorzaak 
gevonden van het probleem en hebben haar thuis gebracht. Daarom heeft ze besloten naar 
dit verzorgingshuis te gaan om daar verzorgd te worden en ik realiseerde me dat het daar 
een beetje moeilijk voor haar was omdat ze niet in staat is om een dokter te bezoeken en ze 
heeft niet het gevoel dat er voor haar gezorgd wordt, maar over het algemeen was het 
plezierig met haar, ze heeft ook mensen die haar proberen te helpen op medisch gebied.  
 
Verslag uit het Noorden 
Kiryat Shmona - ik heb een hele goede tijd gehad met Klara en Anatholy, traditioneel maakt 
Klara koffie en blintzes. Klara heeft veel gezondheidsklachten, maar haar positieve geest 
doet haar verder gaan, net als Anatholy. Mordechai, echtgenoot van Klara , zit ook in een 
rolstoel en er wordt voor hem gezorgd door een hulp die bij Klara woont in hetzelfde 
appartement. Dat is niet eenvoudig want haar huis is erg klein. Mordechai staat niet toe dat 
de assistent een lift gebruikt om hem uit bed te tillen en dit is een groot probleem voor de 
hulp.  
 
Raya geniet van wekelijkse telefoontjes met Yuval en ze lijkt meer relaxed nu de corona druk 
in Israël voorbij is. Ook gaat het goed met Rina, Bracha, Lisa en anderen. Ik hoop dat als de 
studenten terug komen, we wat ontmoetingen kunnen organiseren met de hele groep in het 
gemeenschapshuis. Dat is wat ze allemaal het mooiste vinden. 
 
Met EliRam in Kibbutz Ginosar gaat het soms op en neer, maar stabiel. 
 

  
 
Hij neemt zijn leven zoals het komt en vecht er niet tegen. Hij maakt prachtige schilderijen. 
Kijk naar deze laatste.   
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Hier heeft hij iets totaal anders geschilderd, wat hij nog niet eerder gedaan heeft, en zie, hoe 
mooi. 
 
Het beste voor jullie allemaal! 
Timek 
 
Daniel Braun 
Email:  danielxrw@gmail.com 
Telefoon: 00 972 54 772 3510  
Website: www.lechaim2life.org.il (Hebreeuws) 
                 www.lechaim2life.org.il/english (Engels) 
                 www.lechaimtolife.nl (Nederlands) 
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