
 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                  

Shana Tova beste vrienden,                                                                                                  29-09-2022 

 

Allereerst wil ik ons allemaal in Israël en in het buitenland een heel goed en veilig jaar wensen. Nogmaals, ik wil alle 

partners die deelnemen en deelnemen aan het werk van L'chaim vanuit mijn hart bedanken. 

Dank aan jullie vrienden, onze geweldige supporters in Nederland, Noorwegen, Amerika, Singapore en aan de ICIJ 

Israel, en aan vele andere vrienden die al zoveel jaren bij ons zijn en speciale dank aan onze vrijwilligers en gulle 

supporters in Noorwegen en in Nederland voor het grote en nederige werk dat jullie allemaal doen. 

In deze donkere tijd is de visie van L'chaim om vreugde, licht te brengen aan onze winnaars, en ook educatieve 

spirituele waarde die is gebaseerd op de TeNaCh voor onze lieve studenten. Ik kan je heel duidelijk vertellen dat de 

hele Tora, die ons door Hashem aan Mozes werd gegeven en alle belangrijke woorden van onze profeten 

gedurende duizenden jaren, neerkomt op één belangrijke boodschap: "Ahavta Reacha Kamocha" - "Houd van je 

naaste als van uzelf”. 

Maar meer dan dat, het begrip van hoe belangrijk eenheid is voor de natie Israël om de grote zegen van Hashem te 

ontvangen. We moeten altijd onthouden wat de verschrikkelijke vernietiging van de eerste en de tweede tempel 

heeft veroorzaakt. Dat was niet vanwege het gebrek aan geniale Tora, het was niet vanwege het ontbreken van de 

Tora-studie, maar het was vanwege een groot gebrek aan eenheid. Het werd veroorzaakt door conflicten tussen 

medebroeders, zelfhaat en corruptie. Meer dan wat dan ook in onze tijd, moeten we tot God schreeuwen en Hem 

smeken om ons te helpen terug te keren naar de eenheid. Eenheid rond Zijn Koninkrijk. Het enige echte koninkrijk 

van Hashem. 

Ik ben blij je te kunnen vertellen dat tijdens de zomer en vooral nu, dat de activiteiten nooit zijn gestopt. En nu 

hebben Timek en ik de nieuwe buitenlandse studenten van Mechina Amir ontmoet die onlangs naar Israël kwamen 

en voor zes maanden bij L'chaim zullen komen. Dat was een heel mooie ontmoeting. Studenten uit Amerika, zelfs 

uit Rusland en Oekraïne. Zij starten volgende week maandag met vrijwilligerswerk onder leiding van Timek. 

Tegelijkertijd ontmoet ik op dezelfde dag nieuwe studenten van Meitsar. En gisteren ontmoetten Timek en ik de 

nieuwe studenten van Kfar Hanasi die twee dagen per week vrijwilligerswerk zullen doen om onze winnaars in 

Chazor en Rosh Pina te bezoeken. 

We hebben leuke cadeaus voor Rosh haShanna kunnen geven aan onze winnaars. En ik wil van deze gelegenheid 

gebruik maken om Tanya in Katzrin heel erg te bedanken, die ons heeft geholpen om de geschenken naar het huis 

van de mensen te brengen, en aan Timek die zelf geschenken naar onze winnaars in het noorden heeft gebracht en 

om onze lieve Shir te bedanken dat het niet uitmaakt waar ze is, ze runt het project prachtig in Tsfat en in Modiin. 

En Shuky die nederig en stil zijn groot deel van het werk doet. 

En nogmaals, aan jullie donateurs die het mogelijk maken. En bovenal, dank G’d dat Hij ons zegent om door te gaan. 

Met alle uitdagingen zoals corona, de oorlogen en vele andere. Maar onze visie schijnt en het licht is aan. Baruch 

Hashem. 

Daniël Braun. 

 

 

 



 

Samenvattingen voor september 2022 

Wij wensen al onze geweldige partners in Israël en in het buitenland een gelukkig en gezegend nieuwjaar. Een jaar 

van gezondheid, van geven, van liefde, van vreugde, van het vervullen van dromen, van gezegend werk blijven 

doen, van plezier en zegen. 

Met grote liefde, 

Shir 

Lia en Lior - we hebben net de verjaardag verlaten van Chaim en we zitten hier en proberen de ervaring te 

beschrijven die we net hebben gehad en er zijn gewoon geen woorden voor! Waar komt deze geweldige man 

vandaan? Deze prachtige en warme en waardevolle familie! Hoeveel liefde verspreiden ze! En Chaim die simpelweg 

werelden weet te verbinden op een manier die voor hem zo uniek is. Moshe noemde hem vandaag het zout van de 

aarde en ik denk echt dat dit een perfecte beschrijving is - er is geen mens met een visie zoals die van Chaim. Wat 

een inspirerende figuur is hij. We hadden het net over het feit dat iedereen tegen ons zegt "jullie soldaten! goed 

gedaan!" En in werkelijkheid is het niet "alle eer aan ons", we hebben het gevoel dat we veel meer ontvangen dan 

we kunnen geven in ontmoetingen met hem. Wat een voorrecht, echt. Het was echt spannend hoe ze ons 

ontvingen en leerden kennen en om te weten hoeveel hij over ons praat en geniet van de ontmoetingen met ons. 

 

Safed-samenvattingen: 

Mika en Or - we kwamen Eli bezoeken en brachten hem ballonnen en een pot met bloemen voor zijn 101ste 

verjaardag! Het was echt een leuke bijeenkomst. Hij vertelde ons meer verhalen en liet ons ook een fotoalbum zien 

dat zijn familie met veel zegeningen voor hem had klaargemaakt voor zijn 100ste verjaardag en het was echt 

emotioneel. Hij vertelde over zijn kleinkinderen en zijn zoon die nu docent is. Hij vertelde ook iets over Safed en dat 

hij politici ontmoette om dingen in de stad te veranderen, maar dat hij boos op hen werd omdat ze niet naar hem 

luisterden. Over het algemeen leek hij in een heel goed humeur te zijn, we hebben veel gelachen. 

Naa en Tamar - We hadden een heel leuk en langer bezoek dan normaal op vrijdag bij Yehudit, net voor de 

vakantie. We spraken over de vakantie en de voorbereidingen ervoor die Yehudit en haar verzorger hadden 

gemaakt - Yehudit zei dat ze de vakantie zou doorbrengen in het huis van haar dochter in Rosh Pina en ons 

vereerde met koekjes en druivenjam die ze hadden gemaakt en het was echt goed en smakelijk ! Deze keer hadden 

we het ook over de actualiteit en wat politiek. Judith gaf ons snoep en koekjes die zij en haar familie namen toen ze 

bij Meron baden om te delen met de soldaten in de eenheid ter ere van het nieuwe jaar.  Daarna hebben we veel 

domino gespeeld en zijn we er echt mee aan de slag gegaan. Tijdens een van de spellen sprak Yehudit met haar 

dochter en vertelde haar dat ze momenteel met "haar vrienden van de basis" was (en we raakten opgewonden en 

overweldigd). Kortom, er is niemand zoals Yehudit! 

Shir en Ofek - Tijdens mijn laatste bezoek gingen Ofek en ik naar Lilian en ze stond vanaf het begin klaar en we 

gingen wandelen, we maakten een lange wandeling van ongeveer een half uur waarin we haar vertelden over onze 

week in de leger en hoe het gaat, we vertelden haar dat iedereen op vakantie gaat, ze vertelde ons over haar, over 

haar kleinkinderen. Toen we thuiskwamen van de wandeling, zetten we YouTube aan en leerden haar YouTube en 

WhatsApp gebruiken, dansten we voor haar, stuurden berichten en foto's naar haar familie. En het was echt leuk. 

Daniel en Noa - we waren vandaag bij Julie. Het was echt heerlijk! We speelden rummy met haar en het was erg 

leuk en we spraken met haar over hoe het deze week met haar was gegaan. Natuurlijk werd Mittal vereerd met een 

taart! 

Ariel Linoy en Yuval - tijdens een van de bezoeken deze maand bij Esther herinnerden we ons vooral dat we rummy 

speelden met Esther en zij is een kampioen en versloeg ons meerdere keren. Het was zoals gewoonlijk gezellig. 

 

  



Senior vrijwilligers- 

Yuval - Ra'aya is prima in orde, ze was op een reis georganiseerd door de gemeente naar de Dode Zee en ze had 

een leuke tijd, maar vertelde me dat het iets minder leuk was dan de vorige keer, maar ze keerde terug naar het 

noorden en zo het gaat goed met haar. 

Shelley - Ik kwam Tova voor de vakantie bezoeken en ik ben blij te kunnen zeggen dat Tova (in Israël noemen ze 

haar Tovale) zich een beetje beter voelt. Ze bracht de vakantie door in het verpleeghuis waar ze nu woont en is best 

tevreden. Het was een kort maar gelukkig bezoek. 

 

Verslag uit het noorden 

De afgelopen weken heb ik alle voorbereidingen getroffen om met de nieuwe studenten aan ons project te 

beginnen. Ik bezocht al onze winnaars en bereidde ze voor op de ontmoeting met de nieuwe studenten. Sommige 

winnaars gaan door zeer moeilijke tijden en hebben onze aandacht meer nodig dan anderen. Onder hen zijn 

Ruchama , Mina en Jafa uit Chazor. En ook Lisa ,en Ludmila in Kiryat Shmona. Dankzij HaShem gaat het goed met 

alle andere winnaars! 

Volgende week maandag al het eerste bezoek met de frisse en nieuwe enthousiaste studenten van de mechina In 

Kibbutz Amir aan de winnaars in Kfar Blum en Neot-Mordechai. 

Studenten van de mechina in kibboets Amir 

 

 

In kibboets Kfar Blum beginnen we fris en nieuw. Alle winnaars wonen in een klein gezellig bejaardentehuis, onder 

leiding van Chen . 

 

 

 

 

 



 

De studenten maken kennis met Artzi (zie foto) – een shoa-winnaar die als wees uit de holocaust kwam. Helaas 

verlieten zijn ouders Marokko voor de Tweede Wereldoorlog en vestigden zich in Frankrijk. De nazi's stuurden hen 

naar kampen in Duitsland en Artzi is de enige van de familie die het heeft overleefd. 

 

 

Dan ontmoeten ze ook Aliza (zie foto), een zeer interessante vrouw, ook shoa-winnares uit Marokko. 

 



 

Dani (zie foto) kwam uit de Verenigde Staten na de oorlog, hij zat niet in de holocaust, maar is een eenzame man 

die goed communiceert en vooral de studenten die goed Engels kennen zullen hem blij maken om zijn Engels weer 

nieuw leven in te blazen. 

 

Lea (zie foto) is een eenzame vrouw die van aandacht en praten houdt. De studenten zullen een geweldige tijd met 

haar hebben. 

 

In kibboets Neot ontmoeten de studenten Peretz , Tsila , Rachel en Steve . Ze wachten allemaal met een grote 

passie op de studenten. 



 

Peretz geniet van zijn tuin waar hij goed voor zorgt 

De optimistische Rachel vindt het heerlijk als ik haar bezoek. 

 

 

Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de studenten van Kfar Hanasi Mechina: Chana in Rosh Pina, en 

Mina , Bracha , Ruchama en Jaffa met Moshe in Chazor wachten op hen. 

 

Gisteren ontmoetten Daniel en ik de kersverse nieuwe studenten van Kfar Hanasi. Daniël deelde bemoedigende 

woorden over L’chaim met hen en ik geloof dat we weer een groep zeer gemotiveerde studenten zullen krijgen 

voor het project van L’chaim dat het komende jaar bij ons zal zijn. 



 

Studenten van de mechina in kibboets Kfar Hanasi 

 

Ik moet u de groeten overbrengen van Klara , die de winnaars in Kiryat Shmona vertegenwoordigt. En van Rachel in 

Rosh Pina die ik regelmatig bezoek, omdat ze de studenten niet meer kan ontvangen. 

 

 Rachel van Rosh Pina breide een sjaal voor me. Ze is geweldig! 

 

En ook Eliram (uit kibboets Ginosar) en Marit (uit kiboets Chukuk) die bezoek zullen krijgen van de studenten uit 

Meitsar. Ze kunnen allebei niet wachten tot het eerste bezoek. 

Ik wens jullie allemaal een gezegend nieuwjaar! 

Timek 

Daniel Braun: 

E-mail:  danielxrw@gmail.com   Telefoon: + 972 54 772 3510 

Website: lechaim2life.org.il (hebreeuws)  lechaim2life.org.il/ (engels)  

mailto:danielxrw@gmail.com


                  


