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Persoonlijke bijdrage van Jolande Drop (secretaris)
Amcha is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van
Shoah-overlevenden in Israël. Deze doelstelling sprak mij aan
toen Roel van Praag, destijds voorzitter, mij benaderde voor de
functie van secretaris. Dat was begin 2010. Een ander lid van het
bestuur was Willem Glashouwer, voorzitter van de
internationale tak van Christenen voor Israël. De afgelopen 8
jaar vonden diverse bestuurderswisselingen plaats, nu is het de
beurt aan mij om plaats te maken voor een opvolger.
Als dochter van een Shoah-overlevende weet ik hoe belangrijk
het werk van Amcha in Israël is. Mijn moeder is nu 80, zij is
geboren in 1938. Vanwege het feit dat zij op 4-jarige leeftijd
gescheiden van haar vader, moeder, broertje en zusje kon
onderduiken bij een lieve familie in Arnhem, heeft zij de oorlog
overleefd en besta ik. Mijn opa, oma, tante en oom zijn vermoord in Sobibor. Mijn moeder is na de oorlog niet opgevangen
door sociaal werkers, in die tijd meende men nog dat een kind
niets meegemaakt had en werd er niets verteld. Pas op 50-jarige
leeftijd is zij zich gaan verdiepen in haar achtergrond en ik merk,
hoe ouder ze wordt, hoe zwaarder het verleden drukt.
Ik heb het werk voor Amcha met veel voldoening gedaan. Blijft
u Amcha steunen, zodat vooral de eerste generatie de laatste
jaren van hun leven ondersteund kan worden.
Blijf alstublieft Amcha steunen!
Met vriendelijke groet,
Jaap Hartog, voorzitter
Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?

z.o.z.

Het was 1941 toen alle
joden weg moesten uit ons
stadje in de Bukovina. Ook
ons gezin moest weg,
zeiden de Nazi’s. Ik was
toen 5 jaar oud en vond het
spannend.
De winter zette in.
Het werd verschrikkelijk
koud, soms wel – 20 C. Wij
moesten slapen in de open
lucht. In Transnistië hebben
wij in 3 concentratiekampen
gezeten. Moeder overleed
aan tyfus. Wij werden door
de Russen bevrijd. Vader,
mijn broer en ik hebben de
hel overleefd. In de chaos
van die tijd raakten wij
elkaar kwijt. Bij toeval
ontmoette ik mijn broer op
de boot naar Israël. Het
leven kon ik volhouden
door alles te vergeten. In
1952 trouwde ik en kreeg
een dochter.
Mijn echte herinneringen
aan mijn oorlogservaringen
‘zitten op slot’, nog altijd.
Een dokter heeft mij
aangeraden daar niet aan te
komen omdat het veel te
explosief is. Huilen kan ik
niet. Van mijn kleindochter
kreeg ik een pop, die huilt
als je erop drukt. Als ik me
heel rot voel, knijp ik in die
pop. Nu is AMCHA mijn
thuis.
Jehudith

Gaarne verzoeken wij u uw donatie over te maken
op
Rekeningnummer: NL42 ABNA 049 06 06 210
Ten name van Stichting Vrienden van AMCHA in
Nederland
Wilt u bij uw donatie als referentie vermelden:
1390
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Dringend verzoek
Op iedere Amcha acceptgiro staat rechts boven een
betalingskenmerk in een wit vlak: 16 cijfers in 4
groepjes van 4 cijfers. De laatste 8 cijfers daarvan
zijn uw identificatie. Wilt u a.u.b. deze laatste 8
cijfers vermelden bij uw donatie.
Joodse Feest- en Gedenkdagen
Jom Jeroesjalajiem
13 mei
Viering van de hereniging van Jeruzalem
Sjavoeot (Wekenfeest)
20-21 mei
Herinnert aan de Thora die aan Mozes werd gegeven op de berg Sinaï.
Aan de grens met Gaza
Sederot is gelegen in het noorden van de Negev
woestijn, op korte afstand van de grens met Gaza.
De 23.000 inwoners zijn een mix van Sabras
(geboren in Israël) en immigranten.
Ca. 2.300 immigranten zijn senioren afkomstig uit de
voormalige Sovjet Unie. De meesten waren bij
aankomst al te oud om nog Ivriet te leren. Zij
ontvangen nauwelijks of geen pensioen.
Ongeveer 1.300 ouderen leven van een kleine
uitkering. Zeker 1.000 immigranten zijn zwaar
getraumatiseerde Holocaust overlevenden.
Aanhoudende raketaanvallen en inslagen betekenen
een grote stress, zeker voor deze kwetsbare groep.
Amcha is voor velen het enige contact met de
buitenwereld.

Algemene Verordening Gegevensverwerking
Zoals mogelijk bekend gaat op 25 mei de AVG
in. Ook de Stichting Vrienden van AMCHA in
Nederland conformeert zich hieraan.
Ten aanzien van de persoonsgegevens van de
donateurs van de Stichting Vrienden van
AMCHA in Nederland gelden de volgende
beveiligingen:
 de gegevens van onze donateurs staan op
de computer van één bestuurslid
 de gegevens zijn beschermd door middel
van een wachtwoord
 er is één persoon die verantwoordelijk is
voor eventuele mutaties
 elke dag wordt een backup gemaakt via
een beveiligde methode op een externe
gegevensopslag
 ten behoeve van het versturen van de
nieuwsbrief en alleen daarvoor worden
de adresgegevens verstuurd naar PostNL
Als gevolg van deze maatregelen zijn uw
gegevens bij AMCHA in veilige handen.
Comité van Aanbeveling:
Ds. W.J.J. Glashouwer
Dr. ir. J. van der Graaf
Prof. dr. O. van der Hart
Opperrabbijn J.S. Jacobs
Drs. J. Kamminga
Drs. E.H.T.M. Nijpels
Rabbijn A. Soetendorp
Drs. J. Wallage.

