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Amersfoort, december 2017 Na een ingrijpende operatie, in een
Bezoek van onze voorzitter aan AMCHA in Israël
Tijdens een recent bezoek aan Israël heeft onze voorzitter ook de hoofdvestiging van AMCHA in Jeruzalem bezocht. AMCHA huurt daar een
verdieping in een oud gebouw. Er wordt met opzet gehuurd, omdat men het
geld dat voornamelijk via donaties binnen komt wil gebruiken voor de
psychische en psychosociale hulp aan de vele nog in Israël levende slachtoffers
van de Holocaust. Tijdens een rondleiding maakte hij een deel mee van een
groepsbijeenkomst, onderdeel van dagelijkse activiteiten bij AMCHA.
Na afloop liepen medewerkers en vrijwilligers van AMCHA rond om indien
gewenst nog wat na te praten. Hij vond het indrukwekkend om te ervaren met
welk een rust een en ander gebeurde. Er werd niet op de klok gekeken. Later
had onze voorzitter een goed gesprek met de algemeen directeur van AMCHA
en daarna met het hoofd van de hulpverleners.
Op 9 november vond weer de herdenking van de Kristalnacht plaats. Vele van
de nog levende Holocaust slachtoffers konden in 1938 niet bevroeden dat die
datum het begin zou worden van een jarenlange vervolging. Zo’n dag roept
opnieuw trauma’s op, maar AMCHA is er dan voor hulp en ondersteuning.

Blijf alstublieft Amcha steunen!
Met vriendelijke groet,
Jaap Hartog, voorzitter

emotionele crisis, vroeg ik mijzelf in
opperste wanhoop af: “Waar vind ik
hulp” in mijn moeilijkheden, het
verwerken van mijn herinneringen,
mijn nachtmerries, onopgeloste
problemen van alle dag?
Ik voelde mij zo eenzaam en
verloren in het ziekenhuisbed.
Onwillekeurig gingen mijn
gedachten terug naar het verleden.
Ooit was ik een sterke vrouw,
alweer lang geleden in Polen.
Waarom kan ik nu het leven niet
meer aan?
Door bemiddeling van de
verpleging kwam Joanna, maatschappelijk werkende van AMCHA
mij opzoeken. Eindeloos vertelde ik
over mijn leven, mijn vreselijke
angsten.
Sinds die bijzondere woensdag zijn
inmiddels vele jaren verstreken.
Jaren met crises maar het waren
gezegende jaren dankzij de hulp
van Joanna.
Ik heb het overleefd en ik zal
blijven leven.
Kol HaKavod voor AMCHA

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: 138
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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
Chanoeka
13 t/m 20 december 2017
Internat. Holocaust Memorial Day 27 januari 2018
Poerim
1 maart 2018
Belastingvoordeel
Als u Amcha regelmatig steunt, is het wellicht een
idee om uw gift vast te laten leggen in een overeenkomst tot periodiek schenken.
De looptijd moet minimaal 5 jaar zijn en het
bedrag per jaar moet vastliggen. Voordelig voor u,
want uw schenking is dan altijd volledig aftrekbaar van de belasting. U bepaalt zelf hoeveel u
geeft en of u het bedrag maandelijks, per kwartaal
of per jaar gaat overmaken.
Bereikbaarheid Stichting Vrienden van AMCHA
in Nederland
In verband met het overlijden van onze penningmeester zijn wij tot nader bericht bereikbaar via onze
voorzitter Jaap Hartog onder telefoon nummer 0206445299 of 06-53400410 en via info@amcha.nl.
Het postbusnummer 1197 te Amersfoort verandert
niet.

Terugtreden drs. A. Slob
Van drs. A. Slob ontvingen we het volgende bericht:

In verband met mijn aantreden als bewindspersoon ben ik verplicht al mijn nevenfuncties
neer te leggen. Dat betekent ook het neerleggen
van bestuursfuncties en lidmaatschappen van
Comités van Aanbeveling. Ook met uw organisatie heb ik een dergelijke verbintenis. Bij deze
leg ik die verbintenis neer.
Ik dank u voor de verbintenis die ik met uw organisatie mocht hebben.
Met vriendelijke groet, Arie Slob
De Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is
drs. A. Slob zeer erkentelijk voor zijn jarenlange
lidmaatschap van het Comité van Aanbeveling.
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