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Geachte vrienden van Amcha,

De oorlog is nooit ver weg. In het ‘veilige’ Europa hebben we dat al bijna tachtig jaar 
tegen elkaar kunnen zeggen, zonder angst of zonder de eventuele consequenties van 
een echt gewapend conflict te kunnen overzien. Want we konden ons eigenlijk niet 
voorstellen dat er op dit continent een herhaling van een oorlog als die tussen 1939 
en 1945 zou kunnen plaatsvinden.

Sinds 23 februari 2022 is alles anders geworden. Dagelijks worden we via televisiever-
slagen en de verhalen van ooggetuigen geconfronteerd met de meest afschuwelijke 
beelden van vernietiging van steden, dorpen en wegen. En van oneindige vluchtelin-
genstromen. Vrouwen, kinderen, oudere mensen in vaak desolate toestand. Op weg 
waarheen? Veel Joodse inwoners van Oekraïne wordt een weg geboden naar Israël. 
Een te vaak en te veel uitgestelde en bijna te late terugkeer. Onder hen zijn nog een 
groot aantal ouderen die de Holocaust hebben overleefd.

De oorlog is nooit ver weg. Veel overlevenden van de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog ondervinden al tientallen jaren de trauma’s van de Holocaust. De veelal 
verdrongen ervaringen van toen worden vandaag weer opgeroepen door het zien van 
de chaos en pijn en het leed van nu. Het bepaalt ons opnieuw bij de noodzaak om 
hulp te bieden, vooral op psychosociaal gebied. In Israël zal door de binnenstroom 
van Oekraïense Holocaustoverlevenden het aantal hulpvragen alleen nog maar toe-
nemen.
Amcha doet al vele jaren dit werk in Israël, mede dankzij uw steun en financiële bijdra-
ge. Gaat u daar als-u-blieft mee door. Vandaag is het meer dan ooit nodig.

Met hartelijke dank en groet,
namens het bestuur van Amcha Nederland

Pim van der Hoff

“Twee jaar geleden hoorde ik 
voor het eerst over Amcha, ei-
genlijk bij toeval. Ik heb een paar 
gesprekken gehad met psycholo-
gen. Aan de ene kant is dat goed 
en aan de andere kant niet. Ik 
heb al die jaren redelijk even-
wichtig geleefd en nu komt er 
steeds meer bij me naar boven. 
Ik vraag me wel eens af – ik ben 
nu 86 jaar – of dat nog wel zin 
heeft voor mij…”

David sloeg als tiener op de vlucht 
toen de nazi’s kwamen en maakte 
een zwerftocht door Polen, Oekra-
ine en Rusland. Hij werd gevan-
gengezet door de Russen, kreeg 
de doodstraf, die uiteindelijk werd 
omgezet in dwangarbeid. Pas in 
1956 was hij echt vrij.

Hartverwarmend bericht 

David Goldfinger
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BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Het bestuur van Amcha in Nederland kan extra versterking 
goed gebruiken. Bent óf kent u iemand die de donateursad-
ministratie zou willen bijhouden, dan zijn we naar u op zoek. 
Ook mensen die het bestuur willen versterken op het gebied 
van fondsenwerving zijn van harte welkom. Aarzelt u niet, en 
informeer geheel vrijblijvend eens bij onze voorzitter Jaap 
Hartog of een plek in het bestuur wat voor u is. Neem con-
tact op via 06-53400410 of info@amcha.nl.

DE ACCEPTGIRO GAAT VERDWIJNEN
Langs deze weg willen we u er alvast op wijzen dat de ac-
ceptgiro als mogelijkheid om giften te geven over ongeveer 
een jaar gaat verdwijnen. U kunt uiteraard op vele andere 
manieren het werk van Amcha financieel blijven ondersteu-
nen. Hieronder leest u daarover meer. Heeft u hulp nodig? 
Bel uw bank of neem contact met ons op.

DONEERMOGELIJKHEDEN
Wie aan Amcha wil doneren kan dat op verschillende manie-
ren doen: 
1. met de acceptgiro bij deze brief
2. via de doneerknop op amcha.nl 
3. met de Givt-app 
4.  zelf een gift overmaken op rekening NL42 ABNA 0490 606 
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Wist u dat het voor Amcha Nederland 2 euro kost om uw 
donatie via acceptgiro te laten bijschrijven op onze reke-
ning? Overweeg eens of het voor u een mogelijkheid is om 
zelf een bedrag (periodiek) 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 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 koste-
loos folders en flyers bij ons aanvragen. Stuur een e-mail naar 
info@amcha.nl of bel 06-53400410. 

Bestuur Vrienden van Amcha Nederland
Jaap Hartog, voorzitter
Sonja Santcroos, penningmeester
Marijke Terlouw, secretaris
Pim van der Hoff, lid

JOODSE FEEST- EN GEDENKDAGEN
Pesach 16 tot 23 april
Jom Hasjoa 28 april 2022
Jom Ha’atsmaoet 5 mei 2022
Lag Ba’omer 19 mei 2022
Jom Jeroesjalajim 29 mei 2022
Sjawoe’ot 5 en 6 juni 2022
Sjiva-asar beTammoez 17 juli 2022
Vastendag van 9 Aw 7 augustus
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