Naam: Yuda Cohen
Geboren: 18 januari 1946 in Winschoten. Mijn geboorte viel precies negen maanden nadat
mijn ouders en broer uit Theresienstadt terugkwamen. Met nog twee mensen waren zij de
enigen van de 500 joden uit Winschoten die de oorlog overleefden.
Alija: Na de oorlog hebben mijn ouders de Joodse traditie helemaal opzijgezet. Qua
jodendom was er thuis niets. Daar heb ik geen klachten over, het was gewoon zo. Maar de
Zesdaagse oorlog riep bij mij iets wakker. 'Jij bent veel meer opgewonden dan wij', merkte
een studievriend op. Toen ik mijn vader naar onze afkomst vroeg, antwoordde hij na lang
aandringen dat we inderdaad Joods waren, en dat dat geen betekenis had. Ik dacht daar
anders over, wilde meer weten over de traditie en religie. De studentenrabbijn in
Nederland, Simon Haliwa, heeft me geholpen met mijn alija. Zonder een woord
Hebreeuws ben ik op 5 november 1968 vertrokken. Mijn vader was wel zo aardig om het
woord falafel op een briefje te schrijven, omdat hij wist dat ik van weinig zou moeten
rondkomen.
Werk: Ik heb als leraar Engels gewerkt, ben met vrouw en kinderen vijf jaar op sjlichoet in
Nederland geweest, en kwam na omwegen bij het College of Management (Miechlala
LeMienhal) terecht. Daar werkte ik, tot aan mijn pensioen, met computers en in de
administratie en organisatie. Het waren jaren waarin de computer de wereld veroverde.
Mijn vader was er nooit gelukkig mee dat ik als kind thuis de elektrische apparaten uit
elkaar haalde, maar het heeft toch positieve resulaten gehad.
Vrijwilligerswerk: Al op het College begon ik met vrijwilligerswerk. We hadden
overschotten van computers die ik, met toestemming van de directie, naar scholen bracht.
Ik bezoek ook al jaren mensen in mijn omgeving die ziek en alleen zijn. Zo'n bezoek doet
heel veel. Mensen zijn sociale wezens. Als je langdurig zonder contact bent, wordt het
steeds moeilijker om je levensvreugde te behouden.
Vrijwilligerswerk bij Elah: Dankzij een ver familielid, die me erop attent maakte dat
mensen die ouder worden het vaak prettig vinden hun moedertaal te spreken, kwam ik bij
Elah. Ik ben betrokken bij de organisatie en het vervoer van de Rimpeltjesgroep, de groep
voor 80-plussers, en op kantoor help ik met de verzending van post. Voor de ouderen die
niet overweg kunnen met de computer, maak ik een geprinte versie van de nieuwsbrief. Ik
ben overtuigd dat de wereld rond is. Dat betekent dat als je iets doet, goed of kwaad, je
het ook terugkrijgt. Als je vrijwilligerswerk doet, krijg je het dubbel terug. Zoveel dank, dat
is de moeite waard.

