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19-7-2022 
 
Lieve vrienden, 
  
Graag wil ik met jullie de mooie geest van de zomeractiviteit van L’chaim delen. Allereerst wil 
ik echter mijn dank uitspreken voor de snelle reactie om een airco te kunnen kopen voor 
Maria, een holocaust overwinnaar uit Katzrin.  
 
Maria komt van oorsprong uit de Oekraïne en vanwege de oorlog, hebben 8 familieleden die 
de Oekraïne verlaten hebben, hun toevlucht genomen in haar kleine huisje. Anderhalve 
week geleden had Maria nog geen airco, maar nu had ze er echt een nodig. Tanya, een 
geweldige vrouw uit Katzrin, met een heel groot hart belde me om over Maria te vertellen.  
 
Binnen 2 dagen, mijn vrienden, dankzij onze geweldige sponsors en dankzij de snelle reactie 
van Margo uit Nederland en Hans en Signe uit Noorwegen, waren we in staat om een 
nieuwe airco te kopen voor Maria en de vreugde is absoluut groot. Maria en haar familie 
ervaren nu nieuw leven gedurende de Israëlische hete zomer. 
 

 
 
We ervoeren dat HaShem zelf voor deze operatie goed heeft zorggedragen. We hadden er 
op Shabbat, 2 weken geleden voor gebeden. Ook bad ik tot HaShem vanuit het diepst van 
mijn hart om ons te willen zegenen met goede harmonie en eenheid. Alles verliep zo prachtig 
en snel. Donoren reageerden snel en de technici kwamen met grote vreugde en generositeit 
en fijngevoeligheid en installeerden de airco. Dank je wel Yehuda Ben Zaken voor het heel 
goede werk.    
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Nogmaals dank aan Tanya dat we het voorrecht hebben om met deze rechtvaardige vrouw 
te werken die zo veel liefde in haar hart heeft. Soms heb ik het gevoel dat ze eenvoudigweg 
een engel is. Wederom dank aan lieve Margo en aan de genereuze sponsors van 
Nederland, en aan Hans en Signe uit Noorwegen, en aan allen voor zo’n snelle reactie. 
Maar, het allermeest en bovenal heel hartelijk dank aan HaShem die ons Zijn liefde toonde 
wanneer we in zo’n goede eenheid zijn. HallelluYah. 
    
Ook wil ik graag nog vermelden dat het project met de IDF soldaten die vrijwilligers 
zijn met L’chaim goed gaat. De voorbereiding die Shir en ik deden om te spreken met de 
soldaten over de geest van L’chaim heeft een grote impact gehad. Shir wil ik bedanken dat 
ze het project zo geweldig heeft geleid in Tsfat. Timek wil ik bedanken voor het wekelijks 
blijven bezoeken van onze winnaars in Neot, Chazor, Ginosar en Kirjat Shmona.  
  
Ook wil ik een paar woorden met u delen over mijn voorbereidende activiteit voor een nieuwe 
groep van Shoa winnaars in het zuiden van de Golanhoogten, in Katzrin en in Kfar Blum. Ik 
ontmoete deze nieuwe winnaars die zeker hongerig zijn en verlangen naar een hart tot hart 
verbinding met onze studenten. Ik reisde met Tanya naar ieder van hen, dus als de jongens 
en meisjes terugkomen zal het goed voorbereid zijn.  
 
Als laatste dank aan Shuky, die de technici bij het plaatsen van de airco goed heeft geholpen 
en die het beheer van de financiën van L’chaim heel goed verzorgt.  
 
Dit is het voor nu, wees allen gezegend met een goede zomer en L’chaim zal doorgaan met 
goede moed.  
 
Hartelijk dank Daniel. 
 
Verslag van Shir 
 
Ik kan niet beschrijven hoe graag ik de volgende samenvattingen met u wil delen. De 
soldaten van Mishar begonnen te helpen in juni na een zoom meeting met mij en een 
ontmoeting met Daniel en het is zo geweldig om te zien hoe hun goede voorbereiding en 
grote verlangen hun weg begon met L’chaim op een geweldige manier. De soldaten zijn 
toegewijd, aanhoudend, coöperatief en ze verlangen naar verbinding. We wensen hen nog 
vele mooie momenten in het bezoeken. Het is ook verheugend dat er leiders zijn in Modiin 
die de bezoekjes hebben herstart en toestemden om deel te nemen. Onder hen zijn Riri en 
Hema die nieuwe en lieftallige vrijwilligers mochten ontvangen. Ook Lia en Lior met de 
geweldige geslaagden van de Mechina. Braam die zich ook aangesloten heeft bij het project 
en die Chaim bezoekt uit Kibboets Ayla. Ik zie het als een groot voorrecht dat juist in deze 
moeilijke periode ik deel mag zijn van zo’n wonderbaarlijke groep, die authentiek is en 
toegewijd en die met regelmaat met hart en ziel actief is. Dat we zo door mogen gaan en er 
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grote gezondheid voor de winnaars van de Holocaust mag zijn en voor onze ouderen en 
voor al onze partners die mee trekken. In Israël en over de hele wereld met veel liefde, 
Shir    
  
Linoy en Ariel - we kwamen bij Esther om 16:30 aan. Bij Esther was een vriendin die Bracha 
heet, en nadat we kennis gemaakt hadden realiseerden we ons hoe speciaal Esther is (en 
ook een zegen), we lachten, spraken en aten. Esther liet ons oude albums zien met foto’s 
van Safed, Joegoslavië van net voor de oorlog. Esther vertelde over haar hobby’s en wij 
vertelden over de onze. Met alles wat Esther vertelde voelde ze de noodzaak om het te 
bewijzen met foto’s en documenten en dat deed ons allen lachen. Esther vertelde een beetje 
over de Holocaust toen ze een meisje was, in de bossen met de partizanen. Dit was een 
betekenisvolle ontmoeting! 
 
Ora en Adi - we waren een uur met Lilian, ze was net terug van een bezoek aan de dokter en 
wilde niet gaan wandelen deze keer. We zaten en spraken veel en ze vertelde ons over haar 
familie, over de kleinkinderen en liet foto’s zien. We vertelden haar iets over onszelf en het 
leven op de basis en ze gaf ons advies over relaties. Het was echt goed, ze is een 
bijzondere vrouw en we hebben schik met elkaar. Ze vertelde over de vorige vrijwilligers en 
we begrepen dat het veel voor haar betekent en belangrijk is.  
 
Ofek en Yonit - We kwamen voor ons eerste bezoek bij Lilian en hebben een wandelingetje 
gemaakt door de straat. Ze vertelde over haar familie en alle vrijwilligers uit het verleden die 
haar bezochten. Hoe belangrijk ze voor haar zijn en dat ze haar weer bezoeken. Ze vertelde 
dat het moeilijk voor haar is geweest na de dood van haar man en haar zoon en dat ze erg 
gesterkt is en dat ze aangemoedigd is in haar geloof.  
 
Monti en Rony - het was echt lief, we kwamen bij haar en werden verliefd op Lilian. We zaten 
wat met elkaar en aten samen, ze vertelde ons over haarzelf en liet foto’s zien van haar en 
haar kleinkinderen. Later gingen we naar buiten om een wandelingetje te maken wat haar 
goed deed en wat ze echt leuk vond. We zien uit naar de volgende keer! 
 
Tamar en Noa - Vandaag waren we voor het eerst bij Yehudit. Ze vertelde over de familie, de 
kleinkinderen en de kleinzoon, kleine Raphael, waar ze erg aan is gehecht. 
 
Ze vertelde ons iets over de emigratie uit Tunesië en haar ervaringen in Pardes Hanna en 
vertelde over het leven in Safed en Moshav Hazon. Ze vertelde ook over de markt die ze 
echt leuk vindt en waar ze al lang niet naar toe is geweest. We bedachten ons om dat dus te 
zijner tijd een keer te doen. Ook speelden we een potje domino en aten samen fruit. Yehudit 
is hartelijk, charmant en sociaal en vanaf het begin voelden we ons op ons gemak en we 
hebben er echt van genoten! Ze is echt aangenaam en sociaal en we hebben plezier gehad 
samen, en wachten nu op het volgende bezoek. 
 
Mika Or en Daniela - we kwamen bij Eli om 3 uur en hij ontving ons gelijk! We zagen echt dat 
hij verheugd was. De hulp was ook plezierig en bracht ons cake en water en Eli zorgde er 
wel voor dat we aten en dronken:(vanaf het begin begon Eli verhalen te vertellen, stelde ons 
vragen en we waren erg geïnteresseerd en stelden hem ook vragen. Eli vroeg ons een lied 
voor te lezen en een uittreksel wat hij geschreven had en het was zichtbaar dat hij erg blij 
was om ons het te horen voorlezen. Er waren echt grappige passages waar we allen om 
moesten lachen. We gingen weer om ongeveer 5 uur weg. We hebben er echt van geleerd 
en vonden het fijn en het leek dat Eli het ook echt fijn had gevonden dat we er waren en hem 
gezelschap hielden. Het was echt een geweldige ervaring voor ons allen.  
 
Or voegt toe - ik herinner me dat we veel gesproken hebben over het verleden van het volk 
Israël, hij refereerde naar de Bar Kochba opstand, en programs in Oekraïne en 
jeugdbewegingen met in het bijzonder Beni Akira met Menachem Begin, over de intolerantie 
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en beheersing tussen de kampen van rechts en links en in het bijzonder de moord op Rabin, 
en om eerlijk te zijn sprak hij ook nog over tolerantie beheersing in het algemeen en over hoe 
hij zelf verbonden was met de Duitsers, in de kampen waar hij werkte en diende als vertaler. 
Het verhaal wat ik me het meest herinner is hoe hij naar Yigal Alon ging (als een 
oorspronkelijke bewoner van Safed) zodat die 2 de stad weer kunnen rehabiliteren. Yigal 
Alon en zijn vrouw nodigden hem in het bijzonder uit om Ginosar te bezoeken. En een ander 
verhaal over hoe een persoon verhalen heel goed kan herinneren die hij meegemaakt heeft 
alsof ze dezelfde morgen hadden plaats gevonden (goede zowel als slechte). Hij vertelde dat 
hij in brand geraakt was vanwege de oven van de buren die geëxplodeerd was toen hij daar 
was, Ze sloegen hem met een paal op de grond en gooiden een emmer water over hem 
heen, en hij herinnert zich zelfs nog dat hij zijn moeder vroeg of God degene was die hem in 
vlammen had gezet. Over het algemeen wil ik zeggen dat het interessant was om te horen 
hoe belangrijk Judaisme en Zionisme voor hem zijn, het is mooi om te zien. Een laatste 
vermelding is dat hij heel veel algemene informatie met ons deelde en aanmoedigde dat 
iedere persoon moet weten en leren, en hij refereerde in het bijzonder naar het voorbeeld 
van Safed, en hoe het daar is. Omdat hij daar leeft moet hij weten over haar verleden.  
  
Daniel en Noa - We kwamen voor het eerst bij Julie. Ze vertelde over haar familie - over haar 
5 kinderen en haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, ze noemde namen en vertelde dat 
ze haar vaak bezochten. Ze vertelde ook dat 2 van haar kleinkinderen getrouwd zijn en dat 
ze naar de bruiloften ging en het echt leuk vindt om met haar familie te zijn. Ze liet ons ook 
foto’s zien van de bruiloft. We leerden Liz kennen, haar hulp, ze is echt lief en ze sprak met 
ons en hielp Julie met het herinneren van details. Julie was echt lief en innemend, het zorgde 
dat we ons echt op ons gemak voelden. We aten samen cake en ze bleef ons eten 
aanbieden en wilde dat we ons thuis voelden. We vertelden haar iets over onszelf en lieten 
haar onze foto’s zien van de cursus en de basis en ze was erg enthousiast. We ontdekten 
ook dat ze ~Frans spreekt en dat heb ik op school geleerd, dus het was leuk om met haar 
een beetje in het Frans te praten.  
 
Tamar en Gaia - we kwamen vandaag voor het eerst bij `Julie en het duurde ongeveer 
anderhalf uur, wat voor het grootste gedeelte bestond uit het kennismaken met elkaar - 
achtergrond, familie, huisdieren en meer. Ze vertelde onder andere dat ze anderhalf jaar 
geleden gevallen was en ook sprak ze een beetje over haar man. We hebben haar dochter 
en hulp ontmoet, en ze liet ons foto’s van de voorgaande vrijwilligers zien. Ze verloste ons 
van de verlegenheid en gaf ons een erg goed gevoel. Natuurlijk gaf ze ons cake en een 
drankje. Ze is een lieve en innemende vrouw, en zonder twijfel valt er veel van haar te leren. 
We zien erg uit naar de komende ontmoetingen!  
 
Van de geslaagden:  
Lia - vandaag was ik voor mijn eerste bezoek aan Chaim van Kibboets Eyal. Hij is een van 
de meest verbazingwekkende en meest sociaal actieve personen die ik ooit ontmoet heb. Hij 
ontwikkelde een programma over onderwijs in de omgeving die het hele land gebruikt. Hij 
hielp de stad Beersheva te ontwikkelen. Hij vertelde me over 8 gevallen waarin hij een 
beduidende verandering had bewerkstelligd in het land. Ik was onder de indruk. Het was 
geweldig en we bespraken dat ik zal proberen om iedere week op vrijdag te komen wanneer 
ik uit het leger kom.   
 
Modi’in: 
Adi - ik kwam vandaag voor het eerst bij Hema, een lieve vrouw met vreugde in het leven  en 
een goede en lichte geest. Ze deelde over haar moeilijke ervaringen van het ziekenhuis 
nadat ze gevallen was en een wervel van haar ruggengraat gebroken is, vertelde me over 
haar man, liet me foto’s zien, vertelde over hobby’s van het schrijven van liedjes en vertelde 
me grappige verhalen. We hebben samen veel gelachen en de atmosfeer was echt goed en 
aangenaam. We hebben bijna 2 uur samen gezeten en de tijd ging ongemerkt om, tot ik 
ontdekte dat het tijd was om weer te gaan.  
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Verslag uit het Noorden 
Het is altijd een grote vreugde als ik een huis van een winnaar betreedt en een grote 
glimlach op zijn of haar gezicht zie. Ik weet dat ze al op me wachten. Soms verras ik ze met 
een bezoek en dat brengt nog meer vreugde. Een paar weken geleden, verraste ik Eliram 
met een bezoekje en het bleek dat hij en zijn vrouw corona hadden opgelopen. Een week 
later hebben we elkaar weer ontmoet. Ze zijn beiden hersteld en maken het goed. Het was 
echter wel moeilijk voor Eliram. Hij heeft problemen met ademhalen. Nu is alles weer terug 
naar normaal en Eliram heeft weer goede moed.    
 
Gisteren bezocht ik de winnaars in Kiryat Shmona, Klara Rina, Raya en Lisa.  
 

 
 
Lisa klaagt nooit, lacht altijd en ze ziet het leven van de positieve kant, maar in feite, is ze erg 
ziek en is het leven voor haar niet makkelijk. Ze moet weer geopereerd worden. G’d zij dank 
helpt haar dochter haar veel.  
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Raya verwacht dat Yuval haar zal bezoeken. Yuval heeft iedere week contact gehad met 
haar sinds vele jaren. Hij dient in het leger in Tsfat en is daar officier. Omdat hij nu zo dicht 
bij Kiryat Shmona is, bezoekt hij haar wanneer hij kan. Hij stuurt haar ook foto’s via 
WhatsApp en Raya vindt dat geweldig! Ze maakt altijd een cake voor hem en voor mij ook 
als ik haar bezoek.    
 

 
 
Klara en Anatoly doen het al veel beter. We herinneren ons hoe het 10 jaar geleden was. 
Hoe veel kracht ieder van hen toen had. Nu is alles veranderd en zijn ze blij met het kleine 
beetje energie wat ze hebben. Maar de goede herinneringen blijven bestaan. Klara vertelde 
me dat ze de studenten volgend jaar graag willen ontvangen in het gemeenschapscentrum. 
Om elkaar daar te ontmoeten is beter voor een ieder. Ze kunnen de verhalen vertellen en 
liedjes zingen en door zo te doen kunnen ze elkaar ontmoeten hetgeen niet meer gebeurt. 
 



 
 

7 
 

 
 
Steve en Rachel en Peretz van Neot doen het heel goed. Steve viert zijn 90ste verjaardag. 
Met Steve en Rachel heb ik een erg hechte band. We hebben veel plezier samen als ik hen 
bezoek. Er is altijd veel om over te praten. Tsilla wordt iedere keer zwakker . Ik bezoek haar, 
ze heeft veel tijd nodig om zichzelf uit te drukken en dat vergt veel geduld. Ze vindt het heel 
fijn om de bezoekjes te krijgen en ze heeft dat ook nodig. Ze heeft nu een medische hulp, 
wat goed voor haar is. De hulp spreekt alleen geen Hebreeuws, alleen Engels. Tsila spreekt 
Frans, maar met het beetje Engels wat ze kent communiceert ze met haar. Het is 
wonderbaarlijk!   
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Mina van Chazor vraagt bijna elke week om mijn aandacht. Ik doe veel voor haar, 
boodschappen, met haar praten om naar het ziekenhuis te gaan, in haar woning reparaties 
uitvoeren. We hebben altijd veel plezier als ik haar kom bezoeken. Jaffa en Moshe maken 
moeilijke tijden door. Jaffa heeft haar arm gebroken in de supermarkt, omdat ze niet goed 
kan zien. Nu moet ze geopereerd worden en moet ze ook voor Moshe zorgen. Dank 
aan HaShem, haar kinderen helpen haar veel. Ook hebben de studenten haar erg goed 
geholpen. Ze ziet nu al uit naar de nieuwe studenten.   
Groet, Timek  
 
Daniel Braun 
Email:  danielxrw@gmail.com 
Telefoon: + 972 54 772 3510 
Website: lechaim2life.org.il  (Hebreeuws) 
               lechaim2life.org.il/english  (Engels) 
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