LeChaim betekent Leven, dat is waar
onze stichting voor staat, het leven!
Ieder mens heeft recht op leven, en ook om te
genieten en gelukkig te zijn!
Helaas zijn in Israel te veel mensen ongelukkig en daar helpt LeChaim!

Mede namens de slachtoffers van
terreur bij voorbaat dank voor uw
hulp.

Stichting Lechaim
Helpt de slachtoffers
van terreur in Israël

www.stichtinglechaim.nl

De slachtoffers van terreur…


met vaak een levenslang trauma,



die het niet meer redden en intensieve
begeleiding nodig hebben,



die vergeten worden omdat het aan de
buitenkant niet zichtbaar is,



die constant met een voortdurende
angst leven en bang zijn voor het leven
van geliefden;



die in dreiging leven, elke dag weer.



en ‘s ochtends hun geliefden gedag
kussen en niet weten of ze ‘s avonds
weer thuis komen.

LeChaim werkt voor diegenen, die de druk, de
nachtmerries en het herbeleven niet meer
aankunnen en geen middelen hebben om
zichzelf te helpen.
LeChaim, een woord dat gebruikt wordt als er
geproost wordt, wellicht een woord dat u ook
wel eens gebruikt?

Stichting Lechaim
Rabobank Voorne-Putten
Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC):
RABONL2U
IBANNUMMER:
NL87 RABO 0117 7238 00

Help ons helpen!
Help ons mee om deze
slachtoffers weer een leven te
geven. Zij hebben er recht
op, net zoals u en wij!

Lechaim steunt projecten in o.a.
Sderot, Shiloh en Nitzan

Via de coördinator in Israël is er een direct
contact met de diverse projecten die
gehandicapte en getraumatiseerde slachtoffers
opvangen en begeleiden.
In de zwaar geteisterde stad Sderot geeft
Lechaim financiële steun aan speciale
paardrijlessen waardoor getraumatiseerde
kinderen onder professionele begeleiding een
grote kans op genezing hebben.
Shiloh, dat door de geïsoleerde ligging en de regelmatige aanslagen vele slachtoffers kent, is de
natuurlijke hoofdstad van het Joodse volk.
Lechaim werkt mee om onder meer het centrum
voor fysiotherapeutische hulpverlening financieel
te ondersteunen.

Lechaim werkt samen met de stichting REUT in
Sderot in de volgende projecten:
 Centrum voor voedsel en kleding
 Netwerk om probleemkinderen tussen de 6
en 12 jaar op te vangen
 Noodprogramma voor kinderen met trauma
en kinderen die risico lopen.

Harry Nihom
Harry Nihom coördineert het werk van Lechaim in
Israël en is twee keer per jaar in Nederland. Hij houdt
dan lezingen over de volgende onderwerpen:
 De geschiedenis en de heroprichting van de
Joodse staat
 De huidige politieke situatie in het Midden
Oosten
 Het dagelijks leven in Israël

Indien gewenst kan over de inhoud van elke lezing
vooraf met de betreffende organisator van de bijeenkomst gesproken.
Harry Nihom geeft wekelijks in zijn nieuwsbrief
objectieve informatie over het Midden Oosten en
natuurlijk in het bijzonder over het Joodse land Israël.

In Netanya begeleidt Lechaim lichamelijk gehandicapten.

Machtigt hierbij Stichting Lechaim

O per maand
O per kwartaal

O per jaar
O eenmalig

De heer/mevrouw

...................

Adres

...................

Postcode + woonplaats

...................

Telefoonnummer

...................

E-mailadres

...................

 De jaren 1930-1940

 De activiteiten van stichting Lechaim in Israël

Nitzan, waar de voormalige Gush Katif families
wonen en bijna allen getraumatiseerd zijn, helpt
Lechaim.

Machtigingsformulier automatische
incasso (gaarne blokletters)

Hij voegt iedere week informatie over het werk van
Lechaim toe en houdt zo u en andere relaties op de
hoogte.
Wilt u ’Harry’s Focus op Israel’ per E-mail ontvangen,
stuur een mail naar : nihom@012.net.il

Euro .............. af te schrijven van zijn/haar
(Post)bankrekening,
Nummer .........................................................
Plaats en datum .............................................
Handtekening

.............................................

Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC):
RABONL2U
IBANNUMMER:
NL87 RABO 0117 7238 00

Sturen naar (voorzien van uw
handtekening):
Stichting Lechaim
Hoofdstraat 198 B
2171 BM Sassenheim

