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Beste vrienden van Amcha,

Van Amcha Israël ontvingen wij een hartverwarmend bericht. Enige tijd terug vroegen 
we u om een extra bijdrage voor tablets voor de overlevenden, omdat het juist in 
coronatijd voor deze mensen een fantastisch hulpmiddel is om niet geheel van de 
buitenwereld afgesloten te zijn. Amcha Israël liet ons weten dat zij mede dankzij uw 
bijdrage 65 tablets hebben kunnen aanschaffen. Een bijzondere bedankbrief van een 
Holocaustoverlevenden die zo’n tablet ontving, leest u hieronder. 

Ook namens het bestuur van Amcha Nederland een hartelijk dank voor uw steun!

Mijn naam is Ayala Livn. Ik werd geboren in 1935 in Hongarije. Ik ben een 
van vele Holocaustoverlevenden die genieten van Amcha’s activiteiten in 
Jeruzalem. Jarenlang was ik vrijwilliger bij Amcha, maar tegenwoordig staat 
mijn gezondheid mij nauwelijks toe mijn huis te verlaten en wordt mijn eten 
bezorgd door vrijwilligers van Amcha. Corona had een enorm effect op mijn 
mentale gezondheid. Ik voelde me hopeloos eenzaam, omdat ik niemand 
van mijn familieleden kon zien. Ik gebruikte mijn telefoon om mee te doen 
aan Amcha’s zoom-gesprekken en –bijeenkomsten; ze waren letterlijk le-
vensreddend.

Toen Amcha me een tablet aanbood, wist ik niet wat dat was of hoe ik dat 
moest gebruiken. Nu ik hem heb, begrijp ik hoe gemakkelijk het is; de beeld 
is veel groter en breder! Ik maak verbinding met verschillende lezingen en 
met Amcha’s sociale bijeenkomsten. Voor mij betekent het mijn enige soci-
ale verbinding met de rest van de buitenwereld, dankzij de staf van Amcha.

Lieve donoren, ik kan jullie niet genoeg bedanken voor zo’n enorm positie-
ve verandering in mijn leven. Het is belangrijk voor mij jullie te laten weten 
dat jullie vrijgevigheid en bijdrage door de jaren heen er echt toe doen voor 
veel mensen.

Beste wensen vanuit zonnig Jeruzalem,
Vickie Weizman

Ik geef Engelse les bij Amcha. Ik 
heb die taal zelf geleerd. Vanwe-
ge nachtmerries slaap ik ’s nachts 
niet langer dan drie uur. Dan sta 
ik maar op en ga een taal leren, 
of handwerken. Ik heb bij Amcha 
gesprekken met therapeuten, 
maar die raken niet echt de kern. 

Ik weet dat ik in drie kampen in 
Transnistrië heb gezeten en dat 
mijn moeder in 1941 aan tyfus is 
gestorven. Mijn vader, broer en ik 
hebben het overleefd. Maar mijn 
echte herinneringen zitten op slot. 
Een dokter heeft me aangeraden 
daar niet aan te komen, omdat het 
veel te explosief is. 
Ik kan niet huilen. Van een mijn 
kleindochters heb ik een pop ge-
kregen die huilt als je erop drukt. 
Als ik me heel rot voel, knijp ik in 
die pop.

Hartverwarmend bericht 

Jehudith Moskovitz
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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 concentratiekam-
pen onder de gevolgen. Amcha biedt hen hulp om met dit 
trauma om te gaan. 

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 ma-
nieren 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 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. 

ZELF EEN GIFT OVERMAKEN KAN OP REKENING: 
NL42 ABNA 0490 606 210  t.n.v. Vrienden van Amcha
Nederland
 
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. 
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JOODSE FEEST- EN GEDENKDAGEN
Asara beTewet 14 december 2021
Toe Bisjwat 17 januari 2022
Ta’aniet Esther 16 maart 2022
Poeriem 17 maart 2022
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Overhandiging van de door u gedoneerde tablets aan de Holocausto-
verlevenden. De mensen krijgen ook uitleg hoe ze de tablet moeten 
gebruiken. | Foto: Amcha Israël


