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Shuva fortsætter med at lyse op i Israel! 
 

”Den, der undertrykker den svage, håner hans skaber, den der forbarmer        

sig over den fattige, ærer hans skaber.” Ordsprogenes Bog 14, 31 

 

 

 

Jeg er så glad for det privilegium at kunne dedikere mit liv til en så meningsfuld bibelsk mission som:    

at hjælpe trængende børn i Israel og bygge bro imellem nationerne for og i det bibelske Israel!   

  

I sidste måned, efter et år med hårdt arbejde i flere lande (borte fra min elskede familie), og efter 

bønner fra mange troende, som elsker Israel, så lykkedes det, som vi har ønsket i så længe: Vi bygger nu 

TO nye faciliteter for børn med særlige behov i Israel! Under sidste Hanukkah fest, for bare en måneds 

tid siden, havde jeg det privilegium at give byen KOCHA YAIR en speciel velsignelse, som lyser op i 

mørket hos de mange familier, der ikke selv har råd til at købe privat hjælp. Pga. Shuvas indsats vil mere 

end 25 familier i 2020 få glæde af dette center, takket være alle jeres gaver til Shuva.  

 

 

 

 

Ud over dèt etablerer vi nu 2 nye projekter for børnene:   

 

1. Nye huse, bygninger med udvikling for de børn, som er fyldt 20, og som drømmer om at have lidt 

privatliv. Ligeledes hjælper vi dem til at færdiggøre deres uddannelse, så de har bedre mulighed for at 

få et arbejde - og måske også en livsledsager. Desværre giver israelske myndigheder ikke nogen hjælp 

til børn / unge, der er fyldt 18 år, hvilket betyder, at vore 300 israelske børn med særlige behov – alle 

stadig vil være afhængige af os - og jeres gode gaver.       

 

2. Det andet spændende projekt i 2020, som vi allerede har påbegyndt, er musikterapi samt kæledyr og 

andre dyr, som børnene kan have stor glæde af. Begge dele er blevet stærkt anbefalet til disse børn 

med så store behov.   
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Mange af disse børn kan ikke gå selv eller trække vejret selv. Takket være Shuva har disse særlige børn 

fået kontakt med andre børn og unge i byen, og deres familier er blevet en integreret og elsket del af 

byen.  

 

Derfor vil jeg gerne bede jer fortsætte med at støtte Shuva, så vi fortsat kan tilbyde hjælp flere steder i 

Israel og lyse op for børn, som græder indvendig.   

  

Mine rejser i 2020 vil - ved Guds hjælp - kun gå til Danmark og USA. Derfor hvis nogen af jer kunne 

tænke jer at afholde et møde med Shuva, så skriv endelig til mig: shay@shuvaglobal.org (på engelsk) 

eller til Tove Videbæk (på dansk) via tovev@tovev.dk. 

 

 

Vi er meget taknemmelige for alle, som støtter Israel via Shuva.  

Gud velsigne jer!  

  

Jeres, 

Shay Attias 

 

 
 

International leder for Shuva Global  

  

  

Hjælp Shuva med at tale Israels sag - i hele verden –                               

og med at hjælpe børn med særlige behov i Israel.                                

 

Du kan støtte via: 

Konto nr.: 9712-0741793075, mærket ”Shuva” – eller Mobile Pay nr. 66270 

www.facebook.com/shuva.dk – tovev@tovev.dk - telefon: 23 41 31 79  

 

 

 

 


