
PERSBERICHT

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 jaren 1930-1940

 De geschiedenis en de heroprichting van de Joodse staat

 De huidige politieke situatie in het Midden Oosten

 Het dagelijks leven in Israël

 De activiteiten van  de stichting Lechaim in Israël

 
Harry is de coördinator in Israël en heeft een direct contact met de diverse projecten 
die gehandicapte en getraumatiseerde slachtoffers opvangen en begeleiden. In zijn 
lezing licht hij ook het werk van de stichting Lechaim toe, hoe de stichting zich inzet 
voor de slachtoffers van terreur in Israël.

Zo geeft Lechaim in de zwaar geteisterde stad Sderot financiële steun om 
getraumatiseerde kinderen onder professionele begeleiding een goede kans te 
bieden op genezing.

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.

Ook de voormalige Gush Katif bewoners, gedeporteerd uit de Gazastrook, die nu 
voor een groot deel in Nitzan leven, reikt Lechaim de hand. Zo zijn er nog een aantal 
projecten die Lechaim financieel ondersteunt.

De filmpjes, die getoond worden tijdens de lezingen, geven u een beeld van de 
huidige situatie in Israël en van haar geschiedenis.

Wellicht bent u geïnteresseerd en wilt u al vast wat meer inzicht hebben in ons werk.

Wij verwijzen u daarvoor naar onze website www.stichtinglechaim.  nl

Harry Nihom geeft wekelijks in zijn nieuwsbrief objectieve informatie  over het 
Midden-Oosten en natuurlijk in het bijzonder over het Joodse land Israël. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via info@stichtinglechaim.  nl

Hij voegt iedere week ook informatie over het werk van Lechaim toe en houdt u en 
andere relaties zo op de hoogte.

Mocht u een lezing willen en kunnen organiseren, dan wil Harry Nihom u graag als 
gastspreker van dienst zijn. In overleg met hem kunt u de inhoud van de avond 
samenstellen. Harry houdt wat betreft de inhoud van zijn lezing rekening met uw 
wensen. U kunt hiervoor contact opnemen via info@stichtinglechaim.  nl


