LeChaim-to-Life

Januari 2018

Ruim tien jaar non-stop hulp aan hulpbehoevende
Holocaust overlevenden in Israël

De opdracht
Snel en accuraat praktische hulp te verlenen aan Holocaust
(Sjoa)-overlevenden in Israël. En de jonge generatie
Israëli’s te onderwijzen in de ethische waarden van de
Joodse Bijbel door hen in contact te brengen met de Sjoaoverlevenden.

Shulamit uit Modiin met Shir
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Regelmatig bezoeken van de sjoa-overlevenden thuis
door de jongere vrijwilligers. Op z'n minst eens in de
twee weken. Dit jaar zijn we ook begonnen om tieners
uit weeshuizen te laten deelnemen aan dit programma.
Voedselpakketten uitdelen met vers fruit en groente
en bijzondere attenties tijdens de feestdagen.
Het verven van kamers, het opknappen van tuinen en
het onderhoud er van.
Het plaatsen en repareren van air conditioners, kachels
en koelkasten – apparatuur die in onze tijd tot de
basisbehoefte behoort en die de sjoa-overlevenden
nodig hebben. Wij voorzien er in als blijkt dat ze door
het gebrek er aan onnodig lijden.
De sjoa-overlevenden in gelegenheid te stellen de
Bijbelse en Joodse nationale feestdagen en andere
evenementen samen met de jongeren mee te beleven.
Het helpen met het betalen van de energierekeningen
en andere bijzondere kosten zoals bijdragen in
aanschaf medicijnen, vervoer t.b.v. medische
behandelingen of de aanschaf van een noodhulpalarm.
Verzorgen van een uitstapje in de omgeving.
Aanvullend betrekken wij jongeren uit moeilijk milieu
door het programma “Van slachtoffer tot overwinnaar”
Aanvullend helpen we gewonde soldaten en
getraumatiseerde gezinnen en kinderen in tijd van
oorlog.

Sjoa overlevenden samen met de studenten
planten een boom op ToeBeSjvat.
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Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

De visie van Lechaim-to-life komt uit de Bijbelse
profetie in het boek Maleachi 4:4-6

De Visie
"Heb je naaste lief als jezelf"

Het programma: van noord tot zuid Israël

Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op
Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en
verordeningen.
Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en
geduchte dag des HEREN komt.
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de
kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen,
opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

Door de jaren zijn onze programma’s uitgebreid in
verschillende gebieden van het land. Ons werk strekt zich
naar de sjoa overlevenden in deze plaatsen: Kiryat
Shmona, Katzrin, Rosh Pina, Safet, Kibboets Ginosar en
Chukuk, Kibboets HaGoshrim en Neot-Mordechai. In
Emek Jisraeel, Modiin, Pardes-Chana Karkur, Jerusalem,
Sderot en Beersheva.

De jonge vrijwilligers
Studenten van een “mechina” – een voorbereidend
studiejaar vóór de aanvang van de verplichte militaire
dienst'. Jaarlijks krijgen wij aanbod van rond 50 zeer
gemotiveerde vrijwilligers uit de volgende scholen:
mechina Ma’ayan Baruch, mechina Kfar Hanasi, mechina
Bar’am, mechina Meitzar. Scholieren van de middelbare
school in Modiin en Ethiopische jongeren uit het
weeshuis in Pardes-Chana Karkur.

Snelle afhandeling van urgente hulp
Onze organisatie is efficiënt georganiseerd. De aanwezige
fondsen vloeien direct naar de sjoa-overlevenden. Onze
respons ten opzichte van deze noden is snel en accuraat.
We vermijden elke vorm van bureaucratie.

We geloven dat dit programma en de visie
waarmee wij ons werk doen bijdraagt om
G-d’s hulp en redding dichterbij te brengen
in onze wereld.

Hoe we zijn begonnen dit werk te doen
In 2004, zag Daniel Braun een televisieprogramma
over de Holocaust Memorial Day. Het programma
ging over de trieste situatie van veel sjoaoverlevenden. Als zijnde zelf een tweede
generatieslachtoffer, besloot hij deze situatie te
veranderen door het nemen van onmiddellijke actie.
Dit resulteerde in wat vandaag het "LeChaim-to-life"
programma is.
Daniel Braun samen met Shuky Kastenbaum (zoon van
sjoa-overlevende David Kastenbaum), stuurden de
eerste studenten van de mechina Keshet Yehuda om
de Sjoa-overlevenden te ontmoeten. Het bleek een
gouden match te zijn. De warme contacten tussen de
jongelui en de overlevenden hebben zeer positieve
dramatische veranderingen bewerkt, zowel bij de
jongelui als bij de overlevenden.

