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Beste vrienden van Amcha,
Persoonlijke getuigenissen van zij die de Holocaust overleefden, ze staan opgetekend
in het boek De kinderen die nog leven dat wij uitgaven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Amcha. Dit jubileum ligt al weer jaren achter ons. Maar het getuigenis
van de kinderen staat voor altijd opgetekend en blijft relevant, ook vandaag de dag.
Van dit boek hebben we nog een aantal dozen over. Wat doe je daar dan mee? Dankzij een vrijwilliger die ons benaderde of we niet wat materiaal beschikbaar hadden
over het werk van Amcha, vinden deze boeken een zeer passende bestemming. In
de regio Apeldoorn wordt er naar de middelbare scholen een exemplaar gestuurd
met een begeleidende brief. In die brief staat onder meer het volgende: “In Israël
leven nu nog 200.000 overlevenden; dit aantal slinkt sterk. Over vijftien jaar zal nog
een enkeling in leven zijn. Daarom vormen de getuigenissen die zijn opgetekend en
verzameld zo’n belangrijk document. Opdat ook de huidige en de toekomstige generatie er weet van zal hebben. [We sturen u dit boek toe] met het verzoek om aan dit
onderwerp in daarvoor geschikte lesuren aandacht te besteden. Er zijn ook meerdere
exemplaren van dit boek verkrijgbaar om te behandelen tijdens de lessen.”
Vanaf deze plek spreken we onze waardering uit voor deze actie. Heeft u ook een idee
hoe het werk van Amcha blijvend ondersteund kan worden, dan horen we graag van
u. In de kolom hiernaast vindt u een korte samenvatting van een van de getuigenissen
uit het boek De kinderen die nog leven.
Uw steun aan Amcha blijft nodig en wordt zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Marijke Terlouw
Secretaris

Tien jaar geleden klopte ik bij
Amcha aan, op advies van mijn
huisarts. Ik was er geestelijk heel
slecht aan toe. Ik had constant
huilbuien. In mijn hoofd zag
ik steeds maar één ding: mijn
moeder die uit de trein stapte
met haar kinderen. De scène van
haar dood achtervolgde me dag
en nacht. Ik kon de gedachte niet
kwijtraken dat ik niet vrijwillig
naar huis was gereisd en dus ook
niet vrijwillig mee was gegaan
naar Auschwitz, mijn moeder het
misschien had overleefd. Ik ben
bij Amcha met een open hart,
open armen en oren ontvangen.
Amcha is de plek waar ze ons
begrijpen. Er lopen hier mensen
rond die helemaal niemand meer
hebben, die alleen tegen de
muren kunnen praten. Voor hen is
Amcha de enige plek waar ze hun
verhaal kwijt kunnen.

Aaron Rossner
STICHTING VRIENDEN VAN AMCHA NEDERLAND
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Nieuws en mededelingen in het kort

ZET AMCHA OP HET COLLECTEROOSTER
Veel kerken in Nederland willen met de collecte aansluiten
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 vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.
Nog altijd lijden de overlevenden van de concentratiekampen onder de gevolgen. Amcha biedt hen hulp om te gaan
met dit trauma.
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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.

Vanaf deze plek ook een hartelijk dank aan de kerken die
Amcha op het collecterooster hebben staan en waarvan we
in de afgelopen tijd donaties ontvingen.

DONEERMOGELIJKHEDEN
Wie aan Amcha wil doneren kan dat op verschillende manieren doen: met de acceptgiro bij deze brief, door zelf een
bedrag over te schrijven, via de doneerknop op amcha.nl of
met de Givt-app.
Wist u dat het voor Amcha Nederland 2 euro kost om uw donatie via acceptgiro te laten bijschrijven op onze rekening?
Overweeg eens of het voor u een mogelijkheid is om zelf
een bedrag over te schrijven, al dan niet met online bankieren. Dat kost ons namelijk niets, waardoor wij nog meer
kunnen doneren aan de Holocaustoverlevenden in Israël.
Hoe u ook doneert, wij zijn blij dat u het werk van Amcha
voor Holocaustoverlevenden wilt ondersteunen. Hartelijk
dank!

FOLDER EN FLYERS BESTELLEN
Amcha Nederland heeft folders en flyers om het werk van
Amcha onder de aandacht te brengen. Misschien weet u
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