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Onze wens
Het is onze wens om ook in 2022 onze hulpverlening aan de minderbedeelden van de
samenleving voort te zetten. We voelen ons verantwoordelijk voor de baby’s die ouders
hebben die nog niet op eigen kracht hun baby’s kunnen verzorgen. We willen graag dat ze in
alle rust kunnen genieten van hun pasgeboren kindje zonder dat ze zich zorgen hoeven te
maken over babyvoeding en luiers. Dat is zo belangrijk! We vinden het zo mooi dat wij hen
dat kunnen bieden.
Wie zijn wij? Voor wie ons nog niet kent
Voor degenen die ons al jaren kennen en volgen, is deze alinea niet nodig, maar nieuwkomers
en mensen die de nieuwsbrief via doorsturen ontvangen, kennen ons misschien nog niet.
Daarom een korte samenvatting van wie we zijn en het werk dat we voor onze stichting doen.
Wij zijn Simon en Henny Frankenhuis. Simon is 47 en ik ben 38 jaar. Samen hebben wij zes
prachtige kinderen: twee dochters en vier zonen. In februari 2022 verwachten we D.V ons
zevende kindje, waar we vol blijdschap naar uitkijken! We wonen in het zuiden van Israël, op
ongeveer anderhalf uur rijden van Eilat; de zuidelijkste stad van Israël. Wij hebben 11,5 jaar
geleden met vier kinderen Alijah gemaakt naar Israël. De jongste twee zijn in Israël geboren
en in februari komt daar D.V nog een kleine bij. Onze oudste is een zoon van 19,5. De tweede
is een dochter die in februari 17 wordt. Daarna komt weer een dochter, ze is 13, gevolgd door
een zoon van 11,5, een van 6,5, een van bijna 5 en een baby op komst.
Onze stichting heet Arava 4 life en vanaf 2011 doen we pro-life werk; We helpen jonge
alleenstaande moeders en gezinnen die aan de rand van de samenleving staan. Ze hebben
het stuk voor stuk erg moeilijk en zien bijna geen manieren om hun baby op te laten groeien.
Daarom ondersteunen we hen met babyvoeding en luiers. Eerst bestond onze hulp alleen uit
het kopen van luiers en babyvoeding, maar naarmate wij meer jonge moeders en gezinnen
gingen helpen, konden we niet altijd genoeg kopen bij de drogisterij. Daarom werken we sinds
ongeveer 4 maanden met giftcards. We zetten daar voor iedere moeder een geldbedrag op
en geven de card aan de moeder om te besteden aan haar baby. Ze kan met die giftcard
alleen maar spullen voor de baby kopen. Een keer per maand krijgt elke moeder zo’n giftcard.
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Wij helpen een jonge moeder of gezin met een baby vanaf de geboorte totdat het kindje 1
jaar is. Maar als de situatie na een jaar nog steeds erg moeilijk is, helpen wij nog een paar
maanden extra, tot maximaal anderhalf jaar. Hiermee hebben we voor heel veel vrouwen
een enorme steun mogen zijn. Onze hulpverlening omvat Eilat, Dimona-Zuid, DimonaNoord en Arad; het zuidelijkste gedeelte van Israël dus. Onze werkzaamheden breiden
nog steeds uit; eerst gaven we alleen hulp in Eilat, later kwam Dimona-Zuid daarbij en
vanaf dit jaar ook Arad en Dimona-Noord. We zien dat als een rijke zegening en geweldige
ontwikkeling!
Normaal gesproken werken wij naast deze werkzaamheden, maar met covid 19 en al de
mutaties zit mijn man Simon zonder werk; Hij is ontslagen en het is erg moeilijk om ander
werk te vinden. Ik heb seizoenswerk en werk alleen in de zomermaanden; Ik werk dan
ongeveer zes maanden en daarna ben ik zes maanden thuis. Ik heb dan recht op 65%
uitkering van mijn salaris maar op dat gebied zijn de regels aan het veranderen. Dat betekent
dat ik mogelijk nog tot begin februari 2022, en niet tot eind april 2022, een uitkering ontvang.
Vanaf dat moment zou ik weer aan het werk kunnen als Lifeguard. Het is echter nog erg
onzeker omdat ik mij niet laat vaccineren en niet weet of ik dan nog wel werk krijg.
Onze financiële situatie is momenteel dan ook erg onstabiel. Voor inkomsten zijn we nu
afhankelijk van ons guesthouse, maar daar kunnen we niet 100% van leven. We hopen dat
mensen niet alleen ons werk, maar ons ook persoonlijk willen ondersteunen zodat wij het
werk in ieder geval kunnen blijven doen. We krijgen voor onze werkzaamheden namelijk geen
vergoeding uit de stichting; alle giften gaan voor 100% naar hulpverlening.
U mag deze brief vrij verspreiden als u denkt dat uw familie, vrienden of kennissen interesse
hebben in ons werk. Hoe meer mensen ervan weten, hoe meer wij kunnen helpen en verder
groeien. Wij hopen dat we in de nabije toekomst ook kunnen helpen in Jerucham, een plekje
vlakbij Dimona. Dat zou geweldig zijn.
En dat is dus wie we zijn en wat we doen!.
Verslag afgelopen jaar
Afgelopen jaar hebben we 35 jonge alleenstaande moeders en gezinnen mogen helpen.
We zien dat als een rijke zegen en zijn dankbaar dat we zoveel baby’s mochten helpen.
Dat is echt geweldig en alle lof, eer en aanbidding is voor God, onze Vader!
Hieronder geven we een overzicht van alle moeders en kinderen die we mochten helpen:
Allereerst hebben we Chen mogen helpen. Ze was erg dankbaar voor onze hulp. Ze
vertelde me dat ze nooit eerder zulke hulp heeft gehad van mensen. Namens Chen
hartelijk bedankt.
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Hadas heeft weinig tot geen contact met haar
familie. Ze staat er alleen voor en heeft problemen
met haar concentratievermogen. De vader van haar
oudste kindje is verslaafd aan drugs en met hem
heeft ze geen contact meer. Met de vader van haar
jongste kindje heeft ze af en toe contact. Ze heeft
onze hulp als enorme steun ervaren; we mochten
voor haar een lichtpuntje zijn in haar moeilijke
situatie.

Jordan is een alleenstaande moeder van een
zoontje. In de periode dat wij haar hielpen, had zij
geen werk. Het was moeilijk om haar woning te
behouden omdat ze haar huurbaas maandelijks moet
betalen. Dat zorgde voor veel stress omdat ze ook
geld nodig had om haar kindje te voeden en te
verzorgen. Ze vertelde me dat onze hulp uitstekend
was en dat ze ons heel goede mensen vindt omdat
we haar hebben geholpen. Ook namens haar dus
hartelijk bedankt voor jullie hulp!

Tali heeft samen met haar moeder en broer alijah
gemaakt toen ze 5 jaar ouds was. Haar moeder was
gescheiden. Tali heeft problemen met huisvesting en
is zelf ook gescheiden. Ze is een bijzondere jonge
moeder. Ze schreef me om ons hartelijk te bedanken
voor de hulp in het afgelopen jaar. Ze bedankt ons uit
de grond van haar hart en gaf me mee dat we
geweldige mensen zijn.

Maria heeft contact met haar vriend, maar daar
houdt het ook mee op. Ze heeft een moeilijke
situatie. Ze heeft geen werk want door corona is e
amper werk te vinden. Daarom had ze dringend hulp
nodig. Zij schreef ons: “Jullie zijn ongelofelijk
bijzonder in de manier waarom jullie hulp geven.” Ze
is jullie dan ook erg dankbaar
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Orel staat er alleen voor met 4 kinderen. Ze woont
bij haar ouders in een kleine woning. Al met al dus
geen gemakkelijke situatie.

Moran heeft een ontzettend moeilijke gezinssituatie.
Door het coronavirus raakte de vader van haar
kinderen zijn baan kwijt. Ook op dit moment kan hij
niet werken. Hun jongste zoon is namelijk geboren
met een nierafwijking. Zijn rechternier functioneert
voor slechts 20% en de linkernier voor 78%. Hij gaat
daarom regelmatig met de baby naar het
kinderziekenhuis in het midden van het land
waardoor hij geen baan kan hebben.
Moran blijft dan bij de andere 5 kinderen. De oudste is nog maar 7,5 jaar en de andere
kinderen zijn jonger; ze hebben de zorg van hun moeder dus hard nodig. Al met al
een moeilijke gezinssituatie waarbij beide ouders geen werk hebben en er geen
uitzicht is op verbetering, zeker nu er door corona minder werk te vinden is. Bovendien
kan de jongste niet naar de opvang omdat dat voor hem te riskant is, al gaat het op
het moment goed met hem. De vader krijgt nu hulp van de sociale dienst; ze helpen
hem bij het zoeken naar werk. Ze bedanken jullie met de woorden: “Wij bedanken
jullie uit de grond van ons hart voor al jullie steun. Jullie zijn geweldig! We waarderen
het enorm, het waren lichtpuntjes voor ons om te ween dat we er niet alleen voor
staan, maar dat er werkelijk mensen zijn die om ons geven. Het was geweldig om dat
te weten!

Anna is getrouwd met Pavel en samen hebben ze
een dochtertje. Via de sociale dienst hebben we hun
gegevens gekregen. Ze hebben een situatie die verre
van gemakkelijk is. Een zoon van Anna is uit huis
geplaatst in een ander gezin omdat ze destijds niet
voor hem kon zorgen. Het is een enorm verdrietig
verhaal; een moeder die niet in staat is om voor haar
kindje te zorgen. Een van de redenen waarom wij juist
deze mensen helpen. Ze bedankt jullie hartelijk voor
jullie liefde en bemoediging in de ontvangen hulp.

Jaarverslag 2021 Arava4Life
Nieuwsbrief familie Frankenhuis december 2021
Chani heeft kinderen in de leeftijd van baby tot en
met 16 jaar uit. Het gezin komt in de coronatijd maar
met moeite rond. Wij helpen dit gezin op gang. De
vader werk als dansleraar op een school en de
moeder doet thuis vertaalwerk. De vader moet echter
op zoek naar extra werk om rond te kunnen komen.
Dat maakt het voor dit gezin erg moeilijk. Ook zij zijn
jullie erg dankbaar voor jullie liefdegaven aan hun
gezin.

Hodah is een alleenstaande moeder met 1 kindje.
Haar dochtertje is iets ouder dan anderhalf maar
omdat ze een erg moeilijke situatie heeft, hebben we
haar een paar maanden extra hulp gegeven. Daar
was ze enorm blij mee. Het is geweldig om Hoda zo
blij te zien!

Herkennen jullie dit kindje van Amitai nog?
Haar kindje is enkele maanden na de geboorte
overleden omdat zijn hartje te zwak was. Hij moest
een operatie ondergaan maar heeft het helaas niet
overleefd. Na een half jaar is Amitai nog steeds erg
verdrietig dat ze hem moest verliezen; hij was een
zonnestraaltje in haar leven.
Ze is erg dankbaar voor de hulp en bewogenheid om
haar en haar zoontje, ook al was hij maar kort bij haar.
Bedankt, er zijn geen woorden voor.

Silat hebben we twee maanden hulp gegeven want
daarna is ze verhuisd en konden we haar niet verder
helpen. Ze kon haar draai niet vinden in Dimona.
Ze heeft geen contact met haar vriend en heeft al het
contact verbroken. Ze houdt zich schuil voor hem.
Ook namens haar bedankt; “Al hielpen jullie mij maar
een korte periode, ik ben dankbaar voor de liefde die
ik mocht ervaren. Bedankt!!!

Tohar is een alleenstaande jonge moeder die bij haar ouders woont. Ze heeft een
lastige gezinssituatie. Ze probeert werk te vinden maar dat valt niet mee. Ze wil graag
een eigen plekje met haar kindje, maar dat lukt nog niet zo. Wel is ze heel dankbaar
voor de hulp die we mochten geven. Het heeft haar hoop gegeven.
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Malka is een gescheiden moeder. Haar jongste
kindje heeft een andere vader dan de andere
kinderen. Ook zij leeft in een moeilijke situatie; haar
kindje is allergisch voor gewone melk, dus moet ze
speciale melk kopen en dat is dure melk. Ze is enorm
dankbaar voor de hulp die wij mogen geven. Ze
schreef: “Jullie service dit jaar was geweldig. Jullie
hebben mij enorm geholpen!! Bedankt voor alles.”

Shimiriah is een moeder van 9 kinderen. Ze is
getrouwd, maar door corona heeft ze een moeilijke
situatie. Ze is jullie heel erg dankbaar voor jullie hulp
en wil dat ook delen: “Het is bemoedigend om te
weten dat er mensen om je geven.”

Dana is getrouwd en heeft 3 kinderen.
Haar man had een baan maar werd
ontslagen in het begin van de coronatijd.
Vlak voor de geboorte van hun derde
kindje kreeg hij weer een baan. Dana
kreeg tijdens de geboorte van hun
jongste dochter een hartstilstand en
hiervoor wordt ze nog steeds behandeld.
Ze heeft enorm veel medicatie
gekregen. Ze vertelde me dat ze zich
ondanks dat ze maar 30 is, wel 70 voelt.
Ze heeft weinig zuurstof en is heel snel
moe. Verder kregen ze te horen dat hun middelste kindje leukemie heeft. Het gezin gaat
door een zware tijd. Het is een strijd maar de ouders zijn heel erg positief. Dana’s man
heeft zijn baan op moeten zeggen omdat hij steeds met hun zoon naar het midden van het
land moet voor behandeling. Het kindje heeft erg veel zorg nodig, waardoor werken erbij
onmogelijk is. Hun gezinssituatie is dan ook niet gemakkelijk.
Ze zijn heel erg dankbaar en blij met jullie hulp en ze willen jullie van harte bedanken voor
de liefde en warmte die ze ervaren door jullie hulp.

Zohar staat er alleen voor met haar twee kinderen.
Ze heeft grote financiële moeilijkheden en moet
schulden en leningen bij de bank terugbetalen. Ook
heeft ze nog andere moeilijkheden. Ze is dan ook is
erg blij met jullie hulp in haar situatie.
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Lital krijgt hulp van de sociale instantie maar ze heeft
sociale problemen. Ze heeft onze hulp dan ook hard
nodig en is jullie daar enorm dankbaar voor.

Misi heeft een vriend, maar hij is werkloos. Ze
hebben veel moeilijkheden en recent hebben ze een
ongeluk gehad. Ze hebben grote financiële
problemen die hun achtervolgen waardoor het niet
lukt om op eigen benen te staan. Ze hebben schulden
bij de bank en kunnen nauwelijks in hun
levensonderhoud voorzien. Ook hebben ze
problemen met gas, water en elektra. In hun leven
hebben ze veel te maken gehad met afwijzing en
gebrek aan liefde en warmte.
Ook Mayaan mogen wij helpen. Ook zij is erg dankbaar met de hulp. Door corona is de
situatie moeilijk geworden voor haar en haar gezin. Veel gezinnen lijden onder de
coronasituatie en alle maatregelen die daarbij zijn gekomen.

Judith mogen wij ook helpen. Ook voor haar gezin is het leven niet makkelijker geworden
door corona. Ze is dan ook heel erg dankbaar voor de hulp. Het is voor haar en
bemoediging om te weten dat er mensen zijn die om haar geven. Het doet haar goed te
weten dat ze niet alleen is.

Liraz is na een huwelijk van een half jaar van haar
man gescheiden. Zij en haar baby krijgen geen hulp
van familie en daardoor staat ze er alleen voor. Ze
heeft geen werk en is heel erg dankbaar voor de hulp
die wij haar mogen geven.

Dimo´ah werd uit huis gezet omdat haar ouders haar te jong vonden voor een kind. Ze
ging in Dimona wonen omdat daar vriendinnen van haar woonden. Dimo’ah krijgt speciale
begeleiding. Namens haar wil ik jullie van harte bedanken voor alle hulp. “Het is een enorme
hulp voor mij.”
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Kim is niet getrouwd maar heeft wel een vriend. Hij
heeft echter lichamelijke problemen waardoor hij niet
kan werken. Daardoor is hun financiële situatie erg
moeilijk. Wij mogen hen helpen en daarvoor zijn ze
enorm dankbaar. Het is een enorme bemoediging
voor hen.

Chana is niet getrouwd. Ze heeft een moeilijke
financiële situatie. Namens haar hartelijk bedankt.

Roze is een alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze is erg dankbaar en blij met onze
hulp die we dankzij jullie mogen geven.

Aharon is getrouwd maar ik weet niets over zijn vrouw. Hij is ultraorthodox en heeft nog
een ouderwetse telefoon. Hij kan alleen bellen maar niet sms-en. Hij leeft wat dat aangaat
zonder digitale ontwikkelingen. Zij hebben het niet gemakkelijk maar het is een vreugde om
te zien hoe blij en dankbaar ze zijn met de hulp. Dat is erg bijzonder.

Milana hebben we een korte periode mogen helpen en daarmee was ze ontzettend blij.
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Nestiah is een alleenstaande
moeder van drie prachtige zonen.
Ze heeft geen gemakkelijke
periode achter de rug en is heel blij
met de hulp die wij via jullie kunnen
geven aan haar.

Moriel is een alleenstaande moeder met een kindje.
De vader van haar kindje is niet ‘in the picture’ en hij
betaalt dan ook geen alimentatie. Moriel heeft geen
werk en geen contact met familie. Ze is dan ook
reuzeblij met onze hulp!

Liz is een alleenstaande jonge moeder met twee
kinderen. Ze heeft een moeizaam verleden. Ze is
enorm dankbaar voor de hulp die wij dankzij jullie
mogen geven. Ze vertelde me dat er geen mensen
zijn die zo naar mij omkijken als jullie. Voor ons ook
een enorme bemoediging.

Amit is getrouwd en samen met haar man heeft ze
drie kinderen. Ze hebben het financieel niet breed en
hebben daarom hulp nodig. Haar man heeft
psychische problemen. Ze zijn enorm dankbaar en
blij dat ze hulp van ons krijgen en willen jullie
daarvoor bedanken.

Sheni is getrouwd en heeft samen met haar man 6 kinderen. Ze hebben problemen met
huisvesting en wonen in speciale huisvesting. Dat is voor hen geen gemakkelijke situatie
met zes kinderen. Ze zijn echter enorm dankbaar dat wij hen helpen.
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Nofar is 19 jaar en heeft haar eerste kindje. De
sociale dienst vertelde ons dat ze acute hulp nodig
had van ons. Haar vriend is twee weken voor de
geboorte van hun dochtertje bij haar weggegaan. Ze
verkeert in grote moeilijkheden en heeft veel last van
mentale stress als gevolg van de geboorte van haar
dochtertje. Ze is nog heel jong en daarom heeft ze
hulp gevraagd bij de sociale dienst. Zij brachten haar
met ons in contact. Haar nood is enorm; ze krijgt geen
huurtoeslag en heeft geen regelmatig inkomen. Ook
krijgt ze geen hulp van ouders of familie.
Ze is tijdens haar kindertijd en puberteit vele jaren verwaarloosd en opgegroeid in
internaten. Haar familie helpt haar financieel niet met de verzorging van haar baby en
daarom kan ze alle hulp gebruiken. Toen ik haar via de telefoon sprak, was ze zo blij dat
wij haar namens ons thuisfront konden helpen. Ze was er stil van.

Taliah is een jonge moeder van 30 jaar. Ze heeft 1
kindje. Ze heeft een erg moeilijke situatie en daarom
is ze erg blij met onze hulp. Ze wil jullie dan ook van
harte bedanken.

Wij willen u hartelijk bedanken voor al uw gebeden en financiële
steun dit afgelopen jaar 2021. Dat is echt geweldig!!!!
Als echtpaar mochten wij afgelopen jaar, dankzij uw hulp, al deze schitterende jonge moeders
en jonge gezinnen met hun prachtige baby’tjes helpen. Het is een rijke zegen. Iedereen is zo
dankbaar en ook de medewerkers van de sociale dienst vinden de hulp die wij via uw hulp
kunnen geven een zegen. Ze vinden het iets groots en vinden onze manier van werken erg
bijzonder. Bij de sociale dienst ontvangen ze ons met veel liefde en respect. Ze vinden het
bijzonder dat wij dit doen voor deze mensen; ze hebben er geen woorden voor. De
samenwerking met ons verloopt erg goed en professioneel. Wij hebben dan ook een warme
band met alle medewerkers van de sociale dienst.
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Help onze stichting!
Het mooie werk dat wij met onze stichting mogen doen, is alleen mogelijk doordat u
ons financieel helpt en doordat u ons gedenkt in uw gebeden. Bezoek ook onze
website www.arava4life.net. Uw giften kunt u ook in 2022.
overmaken op het rekeningnummer van Stichting Arava4Life
(met ANBI-status, dus belasting aftrekbaar):
Stichting: Arava4Life
IBAN: NL 65 RABO 0342 4248 90.

Help ons persoonlijk!
We waarderen het als u ons gezin persoonlijk ook wilt ondersteunen zodat wij het
werk kunnen blijven doen. Een gift aan ons gezin is niet voor de belasting
aftrekbaar. Wij krijgen echter geen vergoeding of salaris voor het werk dat we doen.
We moeten als gezin rondkomen en in deze tijd is dat niet gemakkelijk. Toch willen
we graag doorgaan met dit werk omdat we al voor zoveel mensen tot zegen
mochten zijn. We hopen dat u ons ook in 2022 financieel wilt helpen.
U kunt een gift overmaken op:
IBAN :NL 61 Rabo 0334 7834 96.
t.n.v. Simon & Henny Frankenhuis
Wij wensen u en jullie

Fijne feestdagen
en een

vruchtvol en rijk gezegend 2022!

