Amcha Nieuwsbrief jaargang 30 nr.3 In 1997 ging ik met pensioen
Amersfoort, september 2018 en meldde mij aan voor

Bijdrage van Marijke Terlouw (bestuurslid AMCHA)
Het is al weer jaren geleden dat ik op het kantoor van AMCHA in
Jeruzalem was. Het was mijn eerste bezoek, maar het staat in mijn
geheugen gegrift. Ik ontmoette mensen die hulp krijgen van AMCHA
en ik sprak met enkele therapeuten. Een van de therapeuten was
Nathan Durst. Hij vertelde zijn eigen verhaal; hoe hij de Holocaust had
overleefd. Gevlucht uit Duitsland naar Nederland en vervolgens
ondergedoken in Huizen.
Dat laatste trof mij: ondergedoken in Huizen. Ik woon namelijk zelf in
Huizen en wist niet van dit soort zaken in Huizen. Niet veel maanden
na deze ontmoeting overleed Nathan Durst. Maar zijn verhaal heeft me
nooit losgelaten. Er was een gezin bereid hem te helpen. Zo overleefde
hij de Holocaust. Zal die familie die Nathan hielp ooit beseft hebben
dat ze eigenlijk veel meer mogelijk maakte doordat het leven van deze
jongen gespaard werd? Dat daardoor overlevenden van de Holocaust
hulp konden vinden voor hun trauma’s bij AMCHA? Ik denk dat deze
Huizer familie gewoon hielp omdat het op dat moment nodig was.
Dat is ook mijn vraag aan u: blijft u AMCHA steunen en daarmee
overlevenden helpen? Gewoon omdat het nog steeds nodig is. Wat dat
uitwerkt in de toekomst is niet in onze handen. De hulp, de uitgestoken
hand nu en uw eventuele donatie, dat is genoeg.
Blijf alstublieft Amcha steunen!
Met vriendelijke groet,
Jaap Hartog, voorzitter

vrijwilligerswerk bij Amcha.
Na een intensieve training ging
ik onder andere werken bij
Eliëzer, een oude, verwarde
man, overlevende van de
Shoah. Hij woonde in een appartementje in Jeruzalem. Zijn
echtgenote was gestorven en
kinderen had hij niet. Eerst
dacht hij dat ik zijn buurjongen
was uit Lvov zijn
geboorteplaats in Polen. Later
vertelde hij zijn bloedstollende
verhaal over het Rode Leger,
krijgsgevangene van de Nazi’s,
zijn ontsnapping, barre
voettocht door half Europa, de
helse bootreis naar Palestina.
In 1997 kon hij niet meer voor
zichzelf zorgen. Zowel
lichamelijk als geestelijk was
hij in slechte conditie. Weken
deden wij erover om zijn
woning schoon te maken.
Achterstallig onderhoud werd
aangepakt. Ik leerde Eli voor
zichzelf te zorgen, regelmatig
eten en medicijnen in te nemen.
Steeds vaker ging hij praten,
zijn hart luchten. Het is een
geweldige voldoening te zien
hoe Eli vooruit is gegaan. Wij
zijn vrienden geworden. Beiden kijken wij uit naar iedere
volgende ontmoeting.
Elchanan Stern, vrijwilliger

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: 141
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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.

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, en dus krijgt u tot maximaal 52% terug.
U bepaalt zelf hoeveel u geeft en of u het bedrag
maandelijks, per kwartaal of per jaar gaat
overmaken. Zo’n overeenkomst kan zonder notaris
worden opgesteld. U kunt via de website
www.amcha.nl verzoeken om het formulier voor
zo’n overeenkomst toegestuurd te krijgen.

Joodse Feest- en Gedenkdagen
Rosj Hasjana Joods Nieuwjaar
10 – 11 sept.
Jom Kipoer Grote Verzoendag
19 sept.
Soekot Loofhuttenfeest
24 - 30 sept.
Sjemini Atseret – Slotfeest
1 okt.
Simchat Thora Vreugde van de Wet
2 okt.

Onze wensen aan u
Ter gelegenheid van Rosj Hasjana (joods nieuwjaar)
wensen wij alle lezers en donateurs van Amcha een
Lesjana Tova, een goed en voorspoedig jaar en voor
Jom Kippoer (grote verzoendag) wensen wij u allen
een goede vasten en een gezonde aanbijt.

Neem AMCHA op in uw testament
Bij het notarieel vastleggen van uw testament
kunt u AMCHA een legaat toekennen of tot uw
(mede) erfgenaam benoemen. In een legaat kunt
u het bedrag aangeven, dat u aan AMCHA wil
toebedenken. Vanwege de ANBI-status van
AMCHA is dat belastingvrij.
Adresgegevens
Van het merendeel van onze donateurs zijn de
adresgegevens bekend, zij ontvangen immers de
nieuwsbrief per post. Er zijn echter donateurs
van wie we die gegevens niet hebben. Dat kan
soms zijn omdat men de nieuwsbrief per email
ontvangt of omdat het gaat om een onbekende
gulle gever.
Omdat wij graag zo breed mogelijk onze missie
willen uitdragen verzoekt AMCHA ook aan deze
donateurs ons de adresgegevens toe te sturen.
Dat kan via de website www.amcha.nl
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