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Ik ben in 1926 geboren in een
dorpje in Hongarije. Na de
dood van mijn vader bleef mijn
moeder met zeven kinderen
Van onze voorzitter,
achter.
In 1944 ging ons gezin op
Het is begin mei 2019 als ik een begin maak met het schrijven van deze nieuwstransport naar Auschwitz.
brief.
Vijftig uur met negentig
In Nederland en vele andere landen denken we dan aan de barbaarse periode
mensen in een veewagon, geen
1940-1945 waarin zo veel mensen geleden hebben. Een periode waarin velen
eten en drinken. Het ergste was
familieleden en vrienden verloren hebben. Overal zijn herdenkingen waar eensdat ik mijn moeder en de
gezind gesproken wordt over deze periode en waar iedereen van mening is dat
kinderen niet aan water kon
dit nooit meer mag gebeuren.
helpen. Bij aankomst in het
Toch worden we vandaag de dag vaak opgeschrikt door antisemitisme in woord
kamp werd mijn moeder ter
en geschrift; antisemitische cartoons in kranten, anti-Joodse uitingen bij demonplekke doodgeschoten. Mijn
straties en antisemitische spreekkoren bij sportevenementen.
broers en zussen verdwenen in
Politici vinden het verschrikkelijk maar doen er in feite niets tegen, burgemeesde gaskamers.
ters laten het gebeuren en ook sportclubs treden niet op.
In 1947 ben ik naar Palestina
Wat doet dat allemaal met die mensen die de oorlog beleefd hebben; lopen de
geëmigreerd. Ik trouwde. Wij
rillingen niet over hun rug omdat het zo ook in de jaren 30 begonnen is.
kregen drie kinderen en 6
Wat doet het met schrijver dezes, die de oorlog gelukkig niet aan den lijve onder- kleinkinderen.
vonden heeft? Is alertheid voldoende, moeten we in gesprek gaan met deze
In 2002 klopte ik aan bij
mensen, laten zien dat we gewone Nederlanders zijn die alleen een andere gods- AMCHA, op advies van mijn
dienst hebben. Doen de scholen genoeg om herhaling bij de jeugd van vandaag
huisarts. Ik was er geestelijk
de dag te voorkomen?
heel slecht aan toe. In mijn
Doen ouders genoeg om hun kinderen niet met antisemitisme op te laten ophoofd zag ik maar één ding:
mijn moeder met kinderen. Zij
groeien? Ik heb m’n twijfels. Ik denk dat het beter kan.
stapten uit die trein. De scene
Onze donateurs denken er gelukkig anders over; zij steunen AMCHA die hulp
van haar dood achtervolgde mij
verleent aan overlevenden van de Holocaust die in Israël leven.
dag en nacht. Ik had constant
AMCHA Israël is u dankbaar voor uw steun.
AMCHA Nederland, als fondsenwerver voor de hulpverlening aan de slachtoffers huilbuien.
Bij AMCHA ben ik met open
van de Holocaust in Israël is u dankbaar voor uw donaties.
hart, open armen en oren
ontvangen. Daar is de plek,
Blijf alstublieft AMCHA steunen!
waar ze ons echt begrijpen.
Met vriendelijke groet,

Uit ‘Kinderen die nog leven’,
2012.

Jaap Hartog, voorzitter
Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?

z.o.z.

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: 1440000
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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
Hereniging van Jeruzalem
2 juni 2019
Wekenfeest
9 en 10 juni 2019
(ontvangst 10 geboden)
Treurdag om Jeruzalem
11 augustus 2019
(verwoesting van de tempel)
Oproep
Het bestuur van de Stichting Vrienden van
AMCHA zoekt nieuwe bestuursleden.
Met name een secretaris en een redacteur (met
computer ervaring) zijn zeer welkom.
De secretaris is verantwoordelijk voor het
uitschrijven van en notuleren tijdens vergaderingen (4 keer per jaar).
De redacteur is verantwoordelijk voor het
bijhouden van het donateursbestand en het
samenstellen van de nieuwsbrief (4 keer per
jaar).
De AMCHA bestuursleden zijn vrijwilligers en
ontvangen geen bezoldiging.
Affiniteit met Israël is een vereiste.

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.
Huidige samenstelling van het bestuur
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Website AMCHA
Hebt u opmerkingen en/of wilt u zich aanmelden
(donateur of bestuurslid) dan kan dat via het
contact formulier op de website www.amcha.nl
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