
Naam: Dan Reisenstadt 

Geboren: 30 november 1948 te Bussum. Vijf jaar later zijn mijn ouders, broer en 

ik naar Argentinie geemigreerd. Ik groeide op het land op, tussen de paarden, 

koeien, honden en slangen. De eerste jaren woonden we op een boerderij in 

Capivara, daarna verhuisden we naar Moises Ville, de eerste landbouwkolonie van 

Baron Hirsch in Argentinie. Tijdens mijn studie aan de universiteit in Cordoba 

werd ik met de junta geconfronteerd. Ik ben twee keer gearresteerd en zelfs door 

de politie doodverklaard. Dat was genoeg om met de boot naar Nederland te 

vluchten. 

Alija: In Nederland leerde ik mijn vrouw Keren kennen, met wie ik in 1978 op alija 

ben gekomen. In Misjmar HaEmek deden we de oelpan. Ik werkte daar in de 

appelboomgaard en in de fabriek. Vervolgens hebben we in Gazit, Karmiel, en 

Netanja gewoond.  

Werk: Ik heb allerlei functies gehad, van sjomer in Karmiel tot verzorger van de 

koeien in Gazit. Daarnaast heb ik tot mijn pensioen als fotograaf gewerkt, onder 

andere voor de gemeente Karmiel en de Histadroet. 

Vrijwilligerswerk: In Argentinie was het heel gebruikelijk dat je elkaar helpt. Dat 

heeft te maken met de mentaliteit van de mensen. Ze zijn open en naar buiten 

gericht. In het dorp stonden bewoners bij hun voordeur om met voorbijgangers 

een praatje te maken. Het heeft ook te maken met de afmetingen van het land. 

Voor sommige dingen ben je van je buren afhankelijk. Wij reden af en toe met de 

motorfiets de snelweg op om te zien of er misschien mensen met een lekke band 

stonden.   

Ondanks de ervaring van de Sjoa, die altijd een zwarte plek blijft in mijn leven, zie 

ik de wereld als één. Dat wil zeggen dat we allemaal hetzelfde en verbonden zijn, 

en voor elkaar moeten zorgen. Als iedereen dat zou doen, zou de wereld er veel 

beter uitzien.   

Vrijwilligerswerk bij Elah: Nadat we twee keer een kindje hebben verloren, zijn 

Keren en ik bij Elah in therapie gegaan. Ongeveer tegelijkertijd begon mijn 

vrijwilligerswerk bij Elah. Ik ben een van de organisatoren van de groep Jong 

Belegen Centrum, help met postverzendingen, en ik fotografeer wel eens op 

bijeenkomsten. Maar het belangrijkste was, tot corona in ons leven kwam, dat ik 



ouderen naar bijeenkomsten van de Rimpeltjes reed. Omdat we elkaar nu niet  

mogen ontmoeten, hebben we in plaats van bijeenkomsten een aantal 

telefooncirkels opgezet, en bel ik wekelijks een aantal mensen. Dat doet veel 

goed.  

  

 


