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Geachte vrienden van Amcha,

Door omstandigheden heeft u in mei jl. geen nieuwsbrief ontvangen. Dit betekent dat 
u dit jaar in plaats van vier slechts drie nieuwsbrieven zult ontvangen.
Het jaar 2020 zou een bijzonder jaar worden want het is 75 jaar geleden dat de Twee-
de Wereldoorlog afgelopen is, maar voor heel veel mensen is die oorlog absoluut 
nog niet over. Zij leven zelfs nu nog iedere dag met de vreselijke herinneringen aan 
de periode 40-45; zij vieren deze 75-jarige bevrijding met gemengde gevoelens. Zij 
denken terug aan hun ervaringen en aan de familieleden die zij verloren hebben. 
Een bijzondere viering of herdenking kon dit jaar helaas geen doorgang vinden, zeker 
niet op de wijze waarop menigeen zich dat had voorgesteld. Juist de generatie die 
zich de verschrikkingen van vorige eeuw nog heel goed herinnert werd opgesloten in 
hun huis of zorginstelling. Geen bezoek van familieleden of vrienden en in sommige 
gevallen zelfs ver weg van hun partner.
Zelf heb ik de oorlog gelukkig niet meegemaakt maar ik ben wel kind van ouders, die 
de verschrikkingen hebben meegemaakt: mijn vader heeft Auschwitz overleefd en 
mijn moeder heeft gedurende langere tijd met haar ouders ondergedoken gezeten.
Hoewel van een heel andere orde, maakte ik in april de vergelijking met de onderduik 
in de periode 40-45 en de toen geldende ‘lockdown’ waarvan mijn kinderen en klein-
kinderen momenteel net als zoveel andere mensen wereldwijd de dupe zijn. De huidi-
ge generatie hoeft zich niet te verschuilen voor een vijand die je wegens godsdienst, 
geaardheid of afkomst naar het leven staat, maar men moest zich in hun huis opslui-
ten om niet besmet te raken voor het Covid-19-virus. Gelukkig mag de generatie van 
nu beperkt naar buiten en hebben we allemaal de moderne communicatiemiddelen 
om met de buitenwereld contact te kunnen blijven onderhouden. Maar fysiek contact 
met kinderen en kleinkinderen was geheel onmogelijk en is nu nog slechts beperkt 
mogelijk.
Toch moet deze periode voor diegenen die de oorlog bewust hebben meegemaakt 
de herinneringen aan hun gedwongen onderduik versterken en alleen al daarom ben 
ik blij dat wij als bestuur van de stichting Vrienden van Amcha in Nederland namens al 
onze donateurs ieder jaar een mooie som geld naar Amcha Israël kunnen overmaken 
om de hulpverleners daar extra zorg te laten verlenen aan de daar nog levende over-
levenden van de Holocaust. 
U, als donateurs van onze stichting maakt die gift mogelijk en daar zijn wij u zeer 
dankbaar voor.   Blijf Amcha alstublieft financieel ondersteunen; uw hulp is nog steeds 
hard nodig.

Met vriendelijke groeten,

Jaap Hartog,
Voorzitter St. Vrienden van Amcha in Nederland

Giselle Cycowicz is nu 93 jaar, 
woont in Jeruzalem, en helpt 
nog altijd als psycholoog pa-
tiënten van Amcha. Giselle is 
overlevende van Auschwitz. 

Giselle werd geboren in Khust 
in de Karpaten, tegenwoordig 
Oekraïne, als jongste van drie 
dochters. Toen de nazi’s in 
maart 1944 Hongarije bezet-
ten, kwam het gezin al gauw in 
een getto terecht. Nog enkele 
weken laten werd het gezin 
naar Auschwitz gestuurd. Haar 
vader zei: “Zorg dat je nuttig 
bent. Dat is hoe je kan overle-
ven.” Giselle: “Mijn ouders zijn 
altijd in mijn gedachte. Mijn 
vader werkte vijf maanden in 
de kolenmijnen. Tot op een 
dag iemand zei: ‘Morgen zijn 
we er niet meer’.” De volgende 
dag werd haar vader naar de 
gaskamers gebracht. “Het is 
mijn grootste pijn dat hij wist 
dat hij met gas vermoord zou 
worden.” 

Geen herdenking, en toch is
2020 een gedenkwaardig jaar 

Giselle
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ZET AMCHA OP HET COLLECTEROOSTER
Veel kerken in Nederland willen met de collecte aan-
sluiten bij de tijd van het jaar. Daarom onze vraag aan 
u als u een kerk bezoekt: vraag uw kerk om rond 27 
januari Amcha op het collecterooster te plaatsen. 27 
januari is het wereldwijd Holocaustherdenkingsdag. 
De datum is gekozen omdat op die dag in 1945 vernie-
tigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Nog altijd lijden 
de overlevenden van de concentratiekampen onder de 
gevolgen. Amcha biedt hen hulp om te gaan met dit 
trauma. 

NIEUWE WEBSITE
Amcha Nederland heeft een nieuwe website. De moei-
te waard om eens even rond te kijken op amcha.nl. Op 
deze website vindt u ook een doneerknop. Zo wordt 
het geven voor het werk van Amcha nog makkelijker. 
Wij zouden zeggen: probeer de knop gerust eens uit. 

FOLDER EN FLYERS BESTELLEN
Amcha Nederland heeft folders en flyers om het werk 
van Amcha onder de aandacht te brengen. Misschien 
weet u wel een folderrek, een leestafel, vriendengroep 
of een andere plek waar u de folder kan neerleggen of 
uitdelen. Wij zouden het erg waarderen als u dat voor 
ons kan doen. U kunt kosteloos folders en flyers bij ons 
aanvragen. Stuur een e-mail naar info@amcha.nl of bel 
06- 53400410. 

JOODSE FEEST- EN GEDENKDAGEN
Jom Kippoer  28 september
Soekot   3-4 oktober
Sjeminie Atseret 10 oktober
Simchat Tora  11 oktober
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Wie aan Amcha wil doneren kan dat nu ook 
via de app Givt doen. Open de app, kies 
het bedrag dat je wilt geven, en selecteer 
Amcha Nederland in de lijst met goede 
doelen. Givt is gratis te downloaden in de 
App Store en in Google Play.


