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Előző levelemben meséltem nektek arról, hogy mi a feladatom itt, az
Ecce Homo zarándokházban. De emellett van egy másik "szolgàlatom", az
Saint Rachel Centerben. Ezt a helyt szeretném most nektek bemutatni.A
St. Rachel Center egy egészen picike kis centrum, ami, ha jól tudom

2016-ban a héber nyelvű katolikus közösség közreműködésével és
vezetésével, (és számtalan egyéb adomány segítségével) jött létre. A

területet a ház építéséhez pedig a kapucinusok adták.

Mivel az itt élő menekültek és
bevándorlók csak nagyon alacsony

fizetésű szakmákban dolgozhatnak/egyesek
hivatalosan munkát nem is

vállalhatnak/(-nának), meg persze mert
mindenüket hátrahagyták egy amúgy is
szegény országban, nem engedhetik meg
maguknak, hogy drága izraeli óvodákért

és bölcsődékért fizessenek.  De a
szülőknek muszáj dolgozniuk, hogy
eltartsák a családot. És ugye a

gyerekeknek napközben valahol lenniük
kell. A nagyszülők gyakran az

anyaországban maradtak, így ők sem
tudnak segíteni a gyerekvigyázásban.
 Ennek a problémának a megoldására

hozták létre ez a centrumot.

Saint Rachel Center

NA DE KIK ÜZEMELTETIK A HELYET?
 

Rajtam kívül több önkéntes is
dolgozik itt, nagy részük francia,
illetve sokszor nővérek is jönnek
különböző rendekből segíteni. Aztán
persze vannak fizetett dolgozói is a
centrumnak, van, akinek korábban a
gyermeke volt itt, amíg kicsi volt,
és azután kezdett el a itt dolgozni.



 
AZ ÉN FELADATOM

 
Van olyan nap, amikor a babákra vigyázok, általában 5 fél

éves gyerkőc. Más napokon a kicsit idősebbekkel 2-3
évesekkel vagyok.Amellett, hogy játszunk a gyerkőcökkel

minden egyéb feladatot is ellátunk (takarítás,
pelenkázás,etetés, altatás(ez de nehéz néha :)) felügyelet

a csendespihenő alatt stb.)
 

ISKOLA UTÁNI PROGRAM
 

Aztán vannak nagyobb (8-13) gyerekek is, aik iskola után
jönnek, itt játszanak, segítséget kapnak a házi feladatban

(és nem az utcán csellengenek egyedül).Ők nagyrészt a
Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról stb. származnak.A

Az ő szüleik általában turista vízummal érkeznek Izraelbe
és itt maradnak dolgozni mint házi ápolók, takarítók stb. A

szomorú mindebben, hogy habár ezek a gyerekek Izarelben
születtek és nőttek fel, teljesen jól beszélnek héberül és
itt járnak iskolába..(szóval akár mondhatnák ezt  a földet
hazájuknak) de ahogy felnőnek, nem lesz joguk itt élni,
munkát vállalni, egészségügyi ellátásbn teljeskörűen

részesülni.
 

KÉPEK-HIÁNYA!!!
(A képekkel bajban vagyok, nem nagyon lehet fényképezni a
centrumban. Olyan képet nem készíthetek/küldhetek tovább,

ami a gyerekek arcát ábrázolja.(személyiségi jogi
szabályozások miatt).

Átlagos nap:
 

8.00 érkezés8.30 reggeli8.30-9.00 Boker tov!=Jó reggelt!
foglalkozás (mese mesélés, szavak
játékos tanulása, éneklés stb.)
9.00-11.00 játék kint/bent, egykis zenés tánciákálás11.00 ebéd12.00-13.30 csendes pihenő13.00 (aki felébredt) játék15.30 nasi16.30 hazamenetel



MENEKÜLTEK ÉS BEVÁNDORLÓK IZRAELBEN

De már sokan kérdeztétek, érthető okokból, milyen
menekültek és migránsok élnek Izraelben, ha nekem is
ilyen nehéz volt vízumot szereznem?
Röviden leírom, amit eddig sikerült megtudnom. (Lesz,
akinek mindez nem újdonság/még többet tud, így azoktól
elnézést kérek.)

A gyerekek többsége Etiópiából, Eritreából és más
észak-afrikai országokból származik.
A szülők nagy része már kb. 10 éve, hogy itt van az
országban, így ezek a pici gyerekek, akikre én is
vigyázok, már Izraelben születtek (ennek ellenére nem
izareli állampolgárok.)(Az itt lévő családok egyike sem
zsidó, (nagy részük keresztény). Így-ha jól tudom-addig
maradhatnak itt, amíg országukban hivatalosan a háborús
viszonyok/életet veszélyeztető állapot fennáll.

Az etióp zsidók esete egy kicsit más, hiszen ők
állampolgárságot  és így letelepedési engedélyt is
kaphatnak. (minden zsidó származású embernek, bármelyik
országban is él, joga van az Izraeli állampolgársághoz
és letelepedéshez Izraelben). Izrael többször
mentőakciót szervezett, hogy az Etiópiában élő zsidókat
"hazahozza".

KUTCHINATE
Az Sínai-félszigeten egyébként nagyon
gyakori az emberkereskedelem és a nők
megerőszakolása. Egyszer ellátogatott

hozzánk 3 nővér (a Comboni Misszionárius
Nővérektől) és mesélt az egyik 

 missziójukról.
Ők ezeknek a Sínai-fészigetről érkezőnőknek
segítenek, Tel Avivban. Munkát adnak nekik,

ami megélhetést, lelki segítséget és
társaságot is ad nekik. Nagyon sokféle

terméket készítenek, csak gondoltam promózom
kicsit mert annyira szépek.

 
Az ő weboldalukk és a képek forrása:

www.kuchinate.com



POLGÁRHÁBORÚ TIGRAYBAN

Egy kicsit konkrétabb mellékszálat is szívesen megosztok veletek, amit két itt
dolgozó (Birham és Desta) mesélt nekem. (Szégyen ugyan, hogy eddig erről nem
tudtam) Ők Etiópia Tigray nevű régiójából származnak, 9-10 éve érkeztek Izraelbe.
Mint nagyon sok más menekült ők is a Sínai-félszigeten keresztül, gyalog jöttek az
országba, ami Birham elmondása szerint egy év volt.
Viszont szüleik Etópiában maradtak, ahol már másfél éve újabb polgárháború dúl. 19
évvel azután hogy Etiópia békét kötött Eritreával egy két éves háború után. Ahogy
utánaolvastam, egy nagyon bonyolult konflitus rajzolódott ki nekem, igazából egyik
fél sem tiszta. Aki eddig nem tudott volna róla, érdemes utánanézni.

Ami most fontos, hogy a harcok miatt el van zárva az élémiszer,-gyógyszerbeszállítás,
az információs vonalak, így az internetet is. Birham és Desta (és valószínűleg sok
más menekült) másfél éve nem hallott semmit családjukról, azt se tudják, élnek-e vagy
meghaltak. 

((Amikor ezt elkezdtem írni még nem az volt a helyzet Ukrajnában, mint ma…szóval

elnézést azoktól akik most nem akarnak más humanitáriús válsághelyzetekről 

 hallani.))



SAJÁT ÉLMÉNYEK:
 

 Amikor megérkeztem, már egyből volt egy kislány, aki az ölembe ült és nem is
akart elmenni onnan. De mostmár a félénkebbek is kezdenek megismerni és

köszönni nekem. 
Azért látszik néha rajtuk, hogy elég nagy szereteigényük van. Van egy két

gyerkőc, aki nagyon érzékeny, ha hirtelen otthagyom, ha valammásra figyelek a
padlóra veti magít és sírni  kezd. A szülők mondják, hogy ez a két gyerőc pl
nem alszik rendesen este, ezért legyünk szívesek ébresszük fel őt a délutáni
csendespihenőben hamarabb… sokat gondolkodunk rajta, mi a megoldás, mi is

lehet az igazi probléma. Aztán van persze olyan is aki csak önző picit és van
aki hisztizik.Volt olyan is aki kijelentette, hogy az shelee ="enyém" (az
"övé" a hely az ölemben,) más nem ülljön oda. És akkor tégy igazságot! :D

 
ÖSSZESSÉGÉBEN ez a munka azt hiszem sok ÉRZÉKENYSÉGRE és HATÁROZOTTSÁGRA

tanít. Érzékenységre, hogy ne mindig csak a fegyelmezésre koncentrálljak.(OK,
ha egy Musztáng olvassa ezt, ne röhögjön nagyon, folytatom a tanulást ;) )
Mivel a gyermekpszichológiáról is egyre többet olvasok mostanság, látom,

mennyire nagyon fontos, hogy egy gyermek szeretve érezze magát és egyensúlyt
találjon ebben a korszakban. Hiszen ilyenkor tanulják szabályozni az

érzelmeiket. De határozottságra is, hiszen vannak pillanatok, amikor keményen
oda kell szólnom, hogy 'lo!' vagyis nem!. A pici gyerekek tudnak nayon önzők
is lenni néha. És persze mindezt héberül nem könnyű :) De meglepően sokat

értenek a gyerekek a nonverbális kommunikációból.
 



ÚT A SIVATAGBAN

Egyik kedden úgy döntöttünk elmegyünk a  (Júdeai) sivatgba túrázni
egyet Benedictel Madarával és  Madeleinnel. Még jó „hűvös” időnk
volt így februárban(20 C fok) nyáron azért jóval korábban kellett
volna indulnunk.

Madara(Chemin Neuf nővér)
Benedict(Chemin Neuf nővér)

Madeleine



Márc 17-18-ig volt a 
zsidóság egyik nagy ü

nnepe, a Purim. Ekkor
 

 a perzsa uralom alat
t élő zsidó közösség 

megmenekülésüket

ünneplik, aminek tört
énetét Eszter könyve 

írja le. Eszter egy

zsidó származású perz
sa királynő volt. A k

irály egyik tanácsadó
ja

a zsidók kiirtását te
rvezte, de Eszter a k

irálynál közbenjárva

megmentette a népét. 

Közvetlenül Purim elő
tt volt szerencsénk e

gy két zsidótól is (e
gy

vallásközi találkozón
) halllani,  szerintü

nk miről szól ez az

ünnep. Számuka ez az 
ünnep, és az egész hó

nap a kicsit

boldogságról is szól,
 valóban az ünneplésé

ről, és arról hogy a

dolgok az egyik pilla
naról a másikra megvá

ltozhatnak. 

Ezért ez az ünnep oly
an itt mint nálunk a 

farsang. Mindenki

jelmezekbe öltözik (e
lég sok felnőttet is 

láttam így mászkáva a
z

utcán) este meg nagy 
bulikat szerveznek és

 ünnepi hangulat van

mindenütt. (A hagyomá
ny szerint/ egyesek é

rtelmezése szerint 

 „kötelező” berúgni  
ezen az ünnepen. )

Purim



Ha már így a boldogságról van szó,
mindenkinek jó készülődést kívánok a
legboldogabb ünnepre, Húsvétra, és

tartalmas nagyböjtöt addig is!



 



Saint Rachel Center 
 
 
 

Dans ma lettre précédente, je vous ai parlé de mon rôle ici à Ecce Homo. 
Mais j'ai aussi un autre "ministère" au Centre Sainte-Rachel. Le Centre 
Sainte-Rachel est un tout petit centre qui, je crois, a été créé en 2016 

avec l'aide et le leadership de la 
communauté catholique hébraïque (et 

d'innombrables autres dons). Le terrain pour 
le bâtiment a été donné par les Capucins. 

Les réfugiés et les immigrants qui vivent ici 
ne peuvent exercer que des professions très 

peu rémunérées et ne sont pas 
officiellement employés. 

et, bien sûr, comme ils ont tout laissé 
derrière eux dans un pays déjà pauvre, ils ne 

peuvent pas se permettre de payer les 
coûteux jardins d'enfants et crèches 

israéliens. Mais les parents doivent 
travailler pour faire vivre la famille. Et les 

enfants ont besoin d'un endroit où aller 
pendant la journée. Les grands-parents sont 
souvent laissés au pays, et ne peuvent donc 
pas non plus aider à la garde des enfants. 

Ce centre a été créé pour résoudre ce 
problème. 

 

 

MAIS QUI DIRIGE CET ENDROIT ? 

 

En plus de moi, il y a plusieurs volontaires, 
la plupart français, et souvent des sœurs de 

différents ordres viennent aider. Et puis, 
bien sûr, il y a les travailleurs rémunérés, 

dont certains ont eu leurs enfants ici quand 
ils étaient jeunes et ont ensuite commencé à 

travailler ici.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MON TRAVAIL 
 

Il y a des jours où je m'occupe des bébés, généralement 
un enfant de 5 ans et demi. En plus de jouer avec les 
enfants, nous nous occupons également de toutes les 

autres tâches (nettoyage, change, alimentation, 
endormissement (c'est parfois difficile :)), surveillance 

pendant le temps calme, etc.) 
 

PROGRAMME POST-SCOLAIRE 
 

Ensuite, il y a les plus grands (8-13 ans) qui viennent 
après l'école, jouent ici, reçoivent de l'aide pour leurs 

devoirs (et ne traînent pas seuls dans les rues). Ils 
viennent principalement des Philippines, du Sri Lanka, 

etc. 
Leurs parents viennent généralement en Israël avec des 
visas de tourisme et restent ici pour travailler comme 

aides à domicile, nettoyeurs, etc. Ce qui est triste, c'est 
que bien que ces enfants soient nés et aient grandi en 

Israël, qu'ils parlent parfaitement l'hébreu et qu'ils aillent 
à l'école ici (ils pourraient donc aussi bien appeler ce pays 

leur maison), ils n'auront pas le droit de vivre ici, de 
travailler ici, de recevoir des soins de santé complets ici. 

 
MANQUE DE PHOTOS !!!! 

(J'ai du mal avec les photos, on ne peut pas vraiment 
prendre de photos dans le centre. Je ne peux pas 

prendre/envoyer de photos du visage des enfants (en 
raison des lois sur la protection de la vie privée). 



 
CUTCHINATE 

La traite et le viol des femmes sont 
également très courants dans le Sinaï. Une 
fois, 3 sœurs (des Sœurs Missionnaires de 

Comboni) nous ont rendu visite et nous ont 
parlé d'une de leurs missions. 

Ils aident ces femmes du Sinaï à nicher à 
Tel Aviv. Ils leur donnent des emplois qui 

leur permettent de vivre, une aide 
spirituelle et un accompagnement. Ils 
fabriquent une très grande variété de 

produits, j'ai juste pensé que je pourrais les 
promouvoir un peu parce qu'ils sont si 

beaux. 
 

Leur site web et la source des photos : 
www.kuchinate.com 

RÉFUGIÉS ET MIGRANTS EN ISRAËL 
 

Mais beaucoup d'entre vous ont déjà demandé, pour des raisons compréhensibles, quel genre de réfugiés 
et de migrants vivent en Israël si j'ai eu tant de mal à obtenir un visa ? 

Je vais décrire brièvement ce que j'ai réussi à découvrir jusqu'à présent (certains d'entre vous sont peut-
être novices en la matière/ont besoin d'en savoir plus, alors je m'en excuse). 

 
La plupart des enfants sont originaires d'Éthiopie, d'Érythrée et d'autres pays d'Afrique du Nord. 

La plupart des parents sont dans le pays depuis environ 10 ans, donc ces petits enfants dont je m'occupe 
sont nés en Israël (bien qu'ils ne soient pas citoyens d'Israël.)(Aucune des familles ici n'est juive, (la 

plupart sont chrétiennes). Donc - pour autant que je sache - ils peuvent rester ici tant que leur pays est 
officiellement en état de guerre ou en situation de danger de mort. 

 
Le cas des Juifs éthiopiens est un peu différent, car ils peuvent obtenir la citoyenneté et 
donc un permis de résidence permanent (toutes les personnes d'origine juive, quel que soit 
le pays où elles vivent, ont droit à la citoyenneté israélienne et à la résidence en Israël). 
Israël a organisé plusieurs missions de sauvetage pour "ramener à la maison" les Juifs vivant 
en Éthiopie. 
 

 
 
 



 
 

POLGÁRHÁBORÚ TIGRAYBAN 
 

GUERRE CIVILE AU TIGRÉ 
 
Je suis également heureux de partager un aparté un peu plus spécifique que deux 
des personnes qui travaillent ici (Birham et Desta) m'ont confié. (Ils sont 
originaires d'une région d'Éthiopie appelée Tigré et sont arrivés en Israël il y a 9 
ou 10 ans. Comme tant d'autres réfugiés, ils sont arrivés dans le pays à pied en 
passant par la péninsule du Sinaï, ce qui, selon Mme Birham, leur a pris un an. 
Mais leurs parents sont restés en Éthiopie, où une autre guerre civile fait rage 
depuis un an et demi. Cela fait 19 ans que l'Éthiopie a fait la paix avec l'Érythrée 
après une guerre de deux ans. Au fur et à mesure de mes lectures, un conflit très 
compliqué est apparu pour moi, aucun des deux côtés n'est vraiment clair. Pour 
ceux qui ne l'auraient pas connu auparavant, cela vaut la peine de s'y intéresser. 
Ce qui est important maintenant, c'est que les combats ont coupé 
l'approvisionnement en nourriture, en médicaments et les lignes d'information, y 
compris l'internet. Birham et Desta (et probablement beaucoup d'autres réfugiés) 
n'ont pas eu de nouvelles de leurs familles depuis un an et demi, et ne savent pas 
s'ils sont vivants ou morts. 
 
((Lorsque j'ai commencé à écrire ce texte, la situation en Ukraine n'était pas celle 
d'aujourd'hui... alors mes excuses à ceux qui ne veulent pas entendre parler 
d'autres crises humanitaires maintenant.))



ÖSSZESSÉGÉBEN ez a munka azt hiszem sok ÉRZÉKENYSÉGRE és HATÁROZOTTSÁGRA 
tanít. Érzékenységre, hogy ne mindig csak a fegyelmezésre koncentrálljak.(OK, 
ha egy Musztáng olvassa ezt, ne röhögjön nagyon, folytatom a tanulást ;) ) 

Mivel a gyermekpszichológiáról is egyre többet olvasok mostanság, látom, 
mennyire nagyon fontos, hogy egy gyermek szeretve érezze magát és egyensúlyt 

találjon ebben a korszakban. Hiszen ilyenkor tanulják szabályozni az 
érzelmeiket. De határozottságra is, hiszen vannak pillanatok, amikor keményen 
oda kell szólnom, hogy 'lo!' vagyis nem!. A pici gyerekek tudnak nayon önzők 
is lenni néha. És persze mindezt héberül nem könnyű :) De meglepően sokat 

értenek a gyerekek a nonverbális kommunikációból. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

VOS PROPRES EXPÉRIENCES : 
 

Quand je suis arrivé, j'avais une petite fille assise sur mes genoux et elle ne 
voulait pas partir. Mais maintenant, même les plus timides commencent à me 

connaître et... 
et dire bonjour à moi. 

Parfois, on peut dire qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour. J'ai deux enfants 
qui sont très sensibles, si je les quitte soudainement, si je fais attention à 

quelque chose, ils se jettent par terre et commencent à pleurer. Les parents 
me disent que ces deux enfants ne dorment pas bien la nuit, alors s'il vous 

plaît, réveillez-les plus tôt dans l'après-midi pendant la période de calme... 
nous réfléchissons beaucoup à la solution, au véritable problème. Et puis, bien 
sûr, il y a ceux qui sont un peu égoïstes et ceux qui font des crises de colère... 

J'en ai aussi eu un qui disait que le shelee = "le mien" (sa place est sur mes 
genoux,) personne d'autre ne peut s'y asseoir. Et ensuite faire justice ! :D 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROUTE DANS LE DÉSERT 
 
Un mardi, nous avons décidé de faire une randonnée dans le désert (de Judée) 
avec Benoît, Madara et Madeleine. Le temps était encore frais en février (20 
degrés C) mais en été, nous aurions dû commencer beaucoup plus tôt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benedict(Chemin Neuf nővér) 
Madara(Chemin Neuf nővér) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madeleine 



 

17 et 18 mars était l'une des grandes fêtes du 
judaïsme, les Pourim. Ensuite, la communauté 
juive sous la domination perse célèbre son 
salut, dont l'histoire est décrite dans le livre 
d'Esther. Esther était une reine persane 
d'origine juive. L'un des conseillers du roi 
prévoyait d'exterminer les Juifs, mais Esther 
intercéda auprès du roi pour sauver son 
peuple.  
Juste avant Pourim, nous avons eu la chance 

d'entendre un couple de Juifs (lors d'une 
réunion interconfessionnelle) sur ce que nous 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En parlant de bonheur, je vous 
souhaite à tous de joyeuses Pâques 

et, en attendant, un Carême plein de 
sens ! 


