
Migdal, 1 juni 2019 

Beste vrienden van Lechaim-to-life 

Langs deze weg laten we jullie weten dat Lammie Lassche haar bestuurstaken heeft overgedragen 

aan Margo Boymans.  

Zoals jullie weten heeft Lammie zo’n 15 jaar geleden de stichting Lechaim-to-life opgericht met het 

doel om het liefde werk aan Shoa overlevenden in Israël, dat onder leiding staat van Daniel Braun, 

financieel en moreel te steunen.  Lammie deed haar werk met passie en liefde vanuit Meppel. Nu ze 

haar taak vanwege haar gezondheid niet meer kan doen, neemt Margo haar taken over. Lammie 

blijft als bestuurslid bij de stichting betrokken. 

Ik wil Lammie Lassche bijzonder danken voor het opzetten van dit ondersteunende werk in 

Nederland en voor haar vele jaren toegewijde inzet.  

Margo Boymans is reeds vele jaren nauw betrokken bij het werk van Lechaim-to-life, specifiek in 

Limburg. Daar heeft zij – samen met haar team - een afdeling van Lechaim-to-life opgezet die vrucht 

draagt.  

Ik wens Margo heel veel wijsheid in haar nieuwe taak.  

Het stichtingsbestuur is nu al volgt samengesteld: 

• Margo Boymans – Voorzitster 

• Timek Kolman – interim Penningmeester 

• Lammie Lassche - Lid 
 

Ik wil hierbij ook Marianne van Dam vermelden, zij vertaalt met passie al vele jaren de twee 

wekelijkse nieuwsbrieven in het Nederlands. Haar man Arie onderhoudt de Nederlandse website van 

Lechaim-to-life en hun kinderen helpen mee als het nodig is. Ook Nanny helpt met het vertalen en 

Hylkje verzorgt de e-mails en de mailinglist. Ook hen wil ik bijzonder danken voor hun inzet. 

U kunt vanaf nu met uw vragen en opmerkingen bij Margo terecht.  

De bankgegevens en de automatische incasso’s en alle andere zaken blijven onveranderd lopen zoals 

u gewend bent. 

Margo Boymans adresgegevens: 
Email adres: lev.margob@gmail.com 
Telefoon: 06-83789051 
 

Ik wens u veel zegen en spreek de dank uit aan allen die betrokken zijn bij Lechaim-to-life, voor uw 

trouwe gebeden voor Israël, voor Gods volk, voor de Shoa overwinnaars en voor uw financiële steun 

waardoor het liefdewerk in Israël kan doorgaan.  

Shalom, 

Timek Kolman 

(namens Lechaim-to-life Nederland en Israël) 


