ESTRELAS SEM CÉU
Infância na Shoá
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INFÂNCIA NA SHOÁ
Durante

a

Shoá,

comunidades

judaicas

passaram por convulsões brutais e graves
colapsos sociais e familiares. As crianças
que

viviam

nessa

realidade

T
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perderam

essencialmente a infância e as rotinas diárias.
Suas dificuldades se tornaram ainda maiores
quando foram forçadas a se mudar para guetos,

onde enfrentaram superlotação, fome, doenças
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infecciosas, terror e violência. As crianças
tiveram que se adaptar muito rapidamente

às novas condições adversas, e muitas delas
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efetivamente se transformaram em "criançasadultos". As crianças que foram separadas à
força de suas famílias, para serem mandadas
para um esconderijo ou transportadas para
campos de concentração, lutaram ainda mais
para sobreviver sem seus pais. Sua infância foi

Uma Garota no Gueto, Gueto de Kovno (Caunas), 1941-1944

perdida. Apesar desta situação insuportável

Jacob Lipschitz (1903-1945)

e das terríveis condições de vida, as crianças

Yad Vashem Collections

ainda se envolviam em brincadeiras cheias
de imaginação, desenhavam e escreviam,
expressando suas esperanças, sonhos e
medos. Nesta exposição, uma seleção desses
desenhos, poemas, cartas e brinquedos oferece
uma janela comovente e fascinante para a
vida de crianças judias durante a Shoá. Essa
demonstração de otimismo, atitude positiva,
criatividade e imaginação mostra a capacidade
única das crianças de se agarrarem às forças
da vida, apesar de viverem em circunstâncias
indescritíveis.

Rosa Wurman-Wolf, lar para crianças em
Wezembeek, Bélgica, durante a guerra
Rosa tinha apenas dois anos de idade quando
seus pais foram deportados para o campo de
extermínio de Auschwitz-Birkenau.
Rosa sobreviveu à Shoá.
Yad Vashem Collection
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A SHOÁ – O HOLOCAUSTO
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Crianças em fila para receber comida
gueto de Lodz, Polônia
Jewish Museum Frankfurt, photo: Walter Genewein
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O Holocausto (Shoá) foi um genocídio sem precedentes, total e sistemático, perpetrado pela Alemanha nazista
e seus colaboradores, com o objetivo de aniquilar o povo judeu, sua cultura e tradições. A principal motivação
para a Shoá foi a ideologia racista antissemita dos nazistas. Entre 1933 e 1941, a Alemanha nazista implementou
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uma política de perseguição crescente que despojou os judeus de seus direitos e propriedades e, mais tarde,
marcou e concentrou as populações judaicas sob seu governo em áreas delimitadas. No final de 1941, a política
converteu-se em uma operação sistemática e abrangente que os nazistas chamaram de "A Solução Final para a
Questão Judaica". Essas políticas receberam amplo apoio na Alemanha e em grande parte do continente europeu.
A Alemanha nazista destinou os judeus da Europa e, eventualmente, do resto do mundo, ao extermínio total.
Juntamente com o extermínio em massa de milhões por fuzilamento, milhões de judeus de toda a Europa foram
presos e deportados em trens de carga para campos de extermínio - instalações industriais nas quais foram
mortos com gás.

No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, cerca de seis milhões de judeus haviam sido assassinados, entre
eles aproximadamente um milhão e meio de crianças.
Apenas uma pequena porcentagem de crianças judias sobreviveu à Shoá.

O Yad Vashem foi estabelecido em 1953 com o objetivo de ser o centro mundial para a documentação, pesquisa, educação e memória da Shoá. Em seu
papel de memorial vivo do povo judeu da Shoá, o Yad Vashem protege a memória do passado e transmite seus significados para as gerações futuras.
Esta exposição é uma adaptação de "Children in the Holocaust: Stars without a Heaven", com curadoria de Yehudit Inbar e exibida no Yad Vashem.
Esta exposição foi produzida pelo Departamento de Exposições Itinerantes, Divisão de Museus, Yad Vashem.
Design Gráfico: Divisão de Tecnologia da Informação, Yad Vashem

FAMÍL I A
″No gueto, eu corria com as
outras crianças procurando por
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comida, roubando comida; nós
cavávamos embaixo do muro.
Nós éramos crianças, eles não
me pegavam, e era assim que
eu levava comida para casa.
Essa foi minha infância.”
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As gêmeas Czengery, Yehudit e Leah, aos seis anos de idade, Romênia, 1943
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

T
O

Yosef (Alterwein) Tirosh

“Todos se lembram de nós, mas nós não nos lembramos
de ninguém...Mamãe não estava sempre conosco, mas nós
tínhamos uma à outra, e estar de mãos dadas era o suficiente.”
Yehudit and Leah Czengery
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Em 1944, Yehudit e Leah Czengery e a mãe delas, Rosi, foram deportadas para
o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. As meninas, chamadas de
“as gêmeas bonitas” por Dr. Mengele, foram levadas diretamente ao seu bloco de
experimentos. Rosi esgueirava-se no bloco e alimentava as filhas com o pão
que conseguia obter. Depois da guerra, mãe e filhas se reuniram com o pai,
que também havia sobrevivido. As gêmeas foram as únicas crianças sobreviventes
de toda a família extensa.

O período da Shoá testemunhou o desmoronamento da unidade familiar, a destruição das fontes de
segurança e apoio que os pais sempre forneceram a seus filhos. Essa realidade exigia que cada criança
judia criasse seu próprio mundo: um equilíbrio frágil entre essa nova realidade forçada, as habilidades
limitadas de seus pais em fornecer apoio e suas forças individuais para enfrentar os inúmeros desafios
que se abateram sobre eles. Nos anos de guerra, muitas crianças se viram responsáveis por seus próprios
destinos, bem como pelos destinos de seus pais, irmãos e parentes. Muitas foram obrigadas a trabalhar
para sustentar suas famílias. Algumas recorreram à desenvoltura e coragem para contrabandear alimentos
com grande risco pessoal, enquanto outras se viram forçadas a roubar. Durante todo esse período, os
membros da família muitas vezes foram separados; pais e irmãos foram deportados ou assassinados.
Algumas crianças permaneceram sozinhas, obrigadas a sobreviver por seus próprios instintos. Essa
separação forçada as deixou sem escolha, a não ser se tornarem totalmente responsáveis por sua própria
independência e sobrevivência.

FAM ÍL I A
IRMÃS
EVA SILBERSTEIN, NASCIDA EM 1929, BRATISLAVA, TCHECOSLOVÁQUIA
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VERA SILBERSTEIN, NASCIDA EM 1931, BRATISLAVA, TCHECOSLOVÁQUIA

″

Chegamos a Auschwitz-Birkenau... As palavras de minha

mãe ressoavam em meus ouvidos - como eu era a irmã mais
velha e tinha que cuidar dela [Vera] em todas as situações.
Então estávamos diante de um homem que me sinalizou para
ir para a direita, e disse à minha irmã para ir para a esquerda...
Eu não me moveria um centímetro sem minha irmã. Ela estava
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lutando comigo e eu precisava de muita força. Eu perguntei a
ele: - Posso ficar aqui com minha irmã? Ele respondeu: - Não,

ela tem que ir para a escola, e você tem que ir trabalhar. Ela se
virou e me disse: - Está vendo? E em uma fração de segundo,
ela se libertou de mim e correu. Ela fugiu feliz.”
Eva (Silberstein) Grinstone
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Vera e Eva Silberstein, Bratislava, Tchecoslováquia, 1939

Pouco antes de o gueto de Bratislava ser liquidado,
Elizabeth

Silberstein

conseguiu

arranjar

um

esconderijo para suas filhas, Vera (13) e Eva (15),
enquanto ela se escondia em outro local. No
entanto, após denúncia de informantes, as meninas
foram deportadas para o campo de extermínio de
Auschwitz-Birkenau, onde foram separadas - uma
viveria e a outra morreria. Vera foi enviada para as
câmaras de gás; Eva foi enviada para trabalhos
forçados e sobreviveu.

Pinturas de Vera Silberstein feitas em Bratislava em 1943, antes de ser
deportada para Auschwitz-Birkenau e assassinada. Vera expressa seu
desejo de chegar a Eretz Israel (Mandato Britânico da Palestina) ao colocar
seu autorretrato no grupo de imagens de meninas pioneiras em Eretz
Israel, pintadas conforme sua imaginação.
Yad Vashem Collections, Gift of Eva (Silberstein) Grinstone, Cremorne,
New South Wales, Australia

FAM ÍL I A
SEPARAÇÃO
CHANA HOFFMANN, NASCIDA EM 1934, SUCHA, POLÔNIA

″
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Na manhã anterior à partida de mamãe, Pani Hacusz me

trouxe o café da manhã no meu quarto e uma grande tigela
de água para me lavar. Depois... Mamãe queria me abraçar,
antes de nos separarmos. Ela queria me beijar... Para mim,
sua partida era uma traição. Mamãe disse a Pani Hacusz:
- Cuide dela para mim. Quando tudo acabar, virei buscá-la

de volta. Pani Hacusz deu a mamãe um lenço para que ela
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parecesse uma camponesa. Quanto a mim, fiquei na janela
da cozinha e observei mamãe se afastando, cada vez mais
longe, o lenço na cabeça, e meu coração se partiu.”
Chana (Hoffmann) Aloni
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Chana Hoffmann com sua mãe Regina (esquerda) antes da guerra
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Regina Hoffmann conseguiu escapar do gueto de
Chrzanów, levando consigo sua única filha, Chana,
de nove anos. Elas conseguiram chegar à casa de

sua antiga lavadeira, Pani Hacusz. Regina pediu a
Hacusz que ficasse com Chana até o fim da guerra,
enquanto ela tentaria chegar ao gueto de Sosnowiec.
Hacusz concordou e Regina teve que se separar da

Uma camisola feita para Chana por Regina durante a guerra, bordada com
seu nome de solteira - Regina Buchnik. A camisola era a única recordação
que Chana tinha de sua mãe.
Yad Vashem Collections, Gift of Chana (Hoffmann) Aloni, Bnei Brak, Israel

filha. Mais tarde, ela foi assassinada no campo de
extermínio de Auschwitz-Birkenau.

“Eu estava sozinha no quarto. Sentia tanta saudade de
mamãe...Eu estava vestida com a camisola que mamãe
costurou e bordou para mim. Mais tarde, fiquei feliz por
estar vestindo a camisola; ela permanece comigo até os
dias de hoje, e é a única lembrança que tenho de mamãe."

Q UE M S O U E U ?
″O que é mais importante?
A identidade com a qual eu
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nasci, ou o que eu sinto agora?”
Sara (Warszawiak) Avinun
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Huguette e Micheline Mosieznik em um desfile de Natal no convento
francês onde estavam escondidas

Yad Vashem Collections, Gift of Miriam (Micheline Mosieznik) Hochstein, Tel Aviv, Israel,
and Huguette (Mosieznik) Ramon, Holon, Israel
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Quando a deportação dos judeus da França começou, Micheline
Mosieznik e sua irmã, Huguette, foram transferidas de um esconderijo
para outro, até que sua mãe as levou para um orfanato em um convento.
Lá, elas receberam uma educação católica rígida e participavam de todos
os rituais cristãos. Depois da guerra, a mãe conseguiu persuadir
as autoridades do convento a devolver suas filhas.

No final da Segunda Guerra Mundial, apenas algumas crianças judias estavam vivas. Algumas haviam
sobrevivido usando falsas identidades cristãs, enquanto viviam com famílias cristãs ou em mosteiros. Elas
haviam concluído que ser judeu significava morte; assim, quando a guerra terminou, muitas se recusaram
a abandonar sua identidade não judaica do tempo de guerra e retornar às suas origens judaicas. Houve
ocasiões em que parentes sobreviventes foram buscar a criança na família anfitriã, e a criança se recusava
a ir embora. Muitas crianças cujos pais foram assassinados não faziam ideia de seu nome verdadeiro ou
de seus pais, sua cidade natal ou sua data de nascimento.

QUEM SOU EU?
DIFICULDADE EM RETORNAR
ÀS ORIGENS JUDAICAS
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MARTA WINTER, NASCIDA EM 1935, CZORTKOW, POLÔNIA

″Eu apaguei Marta. Eu era Krysia inteiramente.”
Marta (Winter) Goren
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Quando Marta Winter tinha oito anos, sua mãe a
contrabandeou do gueto de Czortkow para o lado

"ariano" de Varsóvia com documentos falsos que

a identificavam como Krystyna (Krysia) Griniewicz,
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e deixou a menina com Jozef Szulc, um amigo da

família. Durante a Insurreição de Varsóvia, a família

Szulc foi forçada a deixar sua casa. Marta e a babá
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da família Szulc, Sr.ª Czaplinska, foram enviadas

Marta, durante a guerra

para um campo de concentração. Elas sobreviveram

“Foi lá no lar para crianças... que ouvi falar sobre o kibutz
e o sonho de criar um Estado Judeu na Terra de Israel.
Com o tempo, fiquei mais conformada com a ideia de que
era judia e que meus amigos e eu iríamos para Eretz Israel.
Mesmo assim, meu nome ainda era Krysia.”

e voltaram para Varsóvia após a guerra. O avô e
o tio de Marta conseguiram localizá-la e vieram
buscá-la. Mas Marta, que se tornara uma cristã
devota, recusou-se terminantemente a ir com eles
e se reunir com os membros sobreviventes de sua
família. Apesar de suas objeções, Marta foi levada
para a casa do avô, o tempo todo mantendo sua fé
cristã. Ela foi finalmente transferida para um lar para
crianças judias e emigrou com as outras crianças
para Eretz Israel.

Medalhinha representando Maria e Jesus, usado por Marta
Yad Vashem Collections, Gift of Marta (Winter) Goren, Rehovot, Israel

QUEM SOU EU?
O RETORNO À FAMÍLIA
EVA WALTER, NASCIDA EM 1935, BUDAPESTE, HUNGRIA

″
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Desde que eu cresci, sempre achei uma pena que ela [mamãe]

tivesse voltado e não morrido, como a maioria das mães (palavras
terríveis), mas permitam-me que me explique...
a) No que diz respeito a ela: se ela tivesse morrido 'lá’, ela teria
sido poupada de seu sofrimento durante os 10 dias que levou
para voltar para casa. Ela me encontrou, é verdade, sua única
filha... mas ela também viu meu medo.
b) No que diz respeito a mim (eu era então uma menina de 10
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anos): eu me lembrava dela como era quando nos separamos,

nove meses antes, e não como eu a encontrei quando ela voltou.

Agora que ela estava de volta, era pele e osso, careca, incapaz de
ficar de pé... Eu não ousei me aproximar, abraçá-la ou beijá-la."
Dvora Peleg (Eva Walter)
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Eva Walter com sua mãe Ilona, antes da guerra

Em 1943, o pai de Eva Walter foi enviado para trabalhos

forçados. Em outubro de 1944, cerca de seis meses
após a invasão nazista da Hungria, sua mãe, Ilona, foi
deportada para o campo de concentração de BergenBelsen. Eva ficou sozinha em Budapeste. Parentes
a acolheram e cuidaram dela. Pouco depois, foram
confinados no gueto de Budapeste, onde conseguiram
sobreviver até a libertação.
Ilona foi libertada de Bergen-Belsen, gravemente doente
com tifo e fisicamente frágil. À beira da morte, ela insistiu
em retornar a Budapeste para que pudesse ver a filha
e o marido antes de morrer. Ilona morreu logo após o
reencontro com a filha Eva, mas não conseguiu rever o
marido, que também havia sobrevivido aos campos.

Lenço bordado com as iniciais I.W. [Ilona Walter], conservado pela
jovem Eva depois que sua mãe foi deportada para o campo de
concentração de Bergen-Belsen
Yad Vashem Collections, Gift of Dvora Peleg (Eva Walter), Kiryat Tivon, Israel

BRINCADEIRAS
″Será que elas [minhas netas] podem
imaginar que depois que perdi meu ursinho de
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pelúcia numa de nossas fugas, eu brincava até
com grampos de cabelo? Qualquer alfinete,
um simples pedaço de metal torto virava uma
boneca. Caixas de fósforo se transformavam
em camas...Sempre que havia velas, eu
mascava a cera derretida até ficar mole e a
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moldava em utensílios de cozinha, pequenas
xícaras, pratos... Meus dedos, às vezes com

um rosto pintado sobre eles, viravam minhas

N

bonecas, e isso era suficiente. "
Ruth (Yurgrau) Lavie
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O carretel de tecelagem que se tornou
o brinquedo de Daniel Ehrenkrantz
enquanto estava escondido junto com
a irmã, Lisette, e a babá dos dois,
na França. Daniel manteve o carretel
em todos os seus esconderijos
subsequentes durante a guerra.
Yad Vashem Collections, Gift of Lisette
Ehrenkrantz Galel, Ramat Hasharon, Israel

Brincar e a Shoá podem parecer conceitos conflitantes.
Se, em circunstâncias normais, brincar reflete a imaginação e a criatividade das crianças, permitindo-lhes
construir um mundo no qual elas determinam as regras, então, durante a Shoá, brincar não só proporcionava
às crianças algum conforto, mas também um meio de sobrevivência emocional - uma tábua de salvação.

BRINCADEIRAS
JOGOS E BRINQUEDOS
HENRYK "YUREK" ORLOWSKI, NASCIDO EM 1931, VARSÓVIA, POLÔNIA
KAZIMIERZ "KAZEK" ORLOWSKI, NASCIDO EM 1933, VARSÓVIA, POLÔNIA

″
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Cada um de nós tinha heróis e generais em seu exército. O primeiro

a ler um livro poderia convidar o herói da história para seu exército.
Claro, meu exército tinha os heróis mais famosos. Então, uma vez,
quando mamãe nos contou a história de Robin Hood, meu irmão
deu um pulo e convidou Robin Hood para entrar em seu exército
antes que eu pudesse. Desse ponto em diante, o exército dele tinha o
general Robin Hood; não havia nada que eu pudesse fazer a respeito,
para minha consternação. Na adega da Sra. Mieleszka, construí um
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palácio onde vivíamos com nossas esposas. Eu era Tarzan,

o comandante do mundo, e meu irmão era Richard Grenadier.”
Uri Orlev (Henryk "Yurek" Orlowski)
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Yurek Orlowski e seu irmão Kazek, na chegada a Eretz Israel
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Henryk "Yurek" Orlowski e seu irmão mais novo

Kazimierz "Kazek" viviam em Varsóvia com seus
pais Zofia e Maximilian. Quando a guerra começou,
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Maximilian foi convocado para o exército polonês;

Zofia e as crianças tiveram que se mudar para o
gueto de Varsóvia, onde Zofia foi assassinada mais
tarde. A tia deles, Stefania Rosenzweig, assumiu
a responsabilidade de cuidar dos meninos. Ela os

mandou para um esconderijo e mais tarde obteve
“certificados” (vistos) que lhes permitiam emigrar
para Eretz Israel. Com esses documentos, eles
foram colocados numa seção especial no campo de
Bergen-Belsen, destinada aos portadores de vistos,
onde as condições de vida eram um pouco melhores.
Dessa maneira, os dois irmãos sobreviveram.

Em sua vida cotidiana, Yurek e Kazek Orlowski muitas
vezes ficaram sozinhos, passando o tempo brincando
com soldadinhos de brinquedo que eles faziam com
pedaços de papel, madeira ou qualquer outra coisa à
mão. Seus soldados "lutavam" em fortalezas construídas
pelos meninos, usando qualquer material que pudessem
encontrar. Enquanto estavam confinados em BergenBelsen, eles conseguiram alguns soldadinhos de brinquedo
de outro menino. Após a libertação, eles foram transferidos
para a cidade de Hillersleben, Alemanha, onde mais
soldados de brinquedo, encontrados em casas alemãs
abandonadas, foram adicionados à sua coleção.
Yad Vashem collections, Gift of Uri Orlev, Jerusalem, Israel.

BRINCADEIRAS
HISTÓRIAS E DESENHOS
NELLY MIESES, NASCIDA EM 1935, LVOV, POLÔNIA

″
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Um Incidente de Sorte é uma fantasia, uma história infantil,

uma Cinderela com uma madrasta malvada. Um dia, a
menina fugiu e encontrou um palácio, onde morava uma linda
princesa. A princesa convidou a menina para ficar com ela e,
desde o 'incidente de sorte', a menina viveu feliz para sempre.
O cenário, móveis, piano, banco, portas e sala azul foram
todos desenhados das lembranças de nosso apartamento
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em Lvov e da vida antes da guerra. O vestido azul é ‘real’,
desenhado de memória de um vestido que eu tinha.”
Nelly (Mieses) Toll
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Nelly e sua mãe Rozia, Teplice, Tchecoslováquia, 1946
Courtesy of Nelly toll
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Para passar as longas horas no esconderijo, Nelly

Mieses ilustrava as histórias que sua mãe Rozia lhe
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contava. As pinturas de Nelly integram personagens

das histórias de sua mãe com memórias claras de sua
vida antes da guerra. As aquarelas, com sua paleta
lúdica, criaram um mundo ideal e encantado onde
as crianças brincam livremente, em contraste com
o próprio mundo aprisionado de Nelly, limitado a um
único cômodo e proibida de fazer barulho para que
não fosse descoberta. Nelly e Rozia sobreviveram
e, após a libertação de Lvov, descobriram que eram
as únicas sobreviventes de toda a família.

Nelly Toll, da série A História: um Incidente de Sorte, 1943:
Mãe e Filha, guache e lápis em papel
Ao Piano, guache e lápis em papel
Yad Vashem Collections, Courtesy of Nelly Toll

TRABALHO
INFANTIL
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″Não há crianças no gueto
– apenas pequenos judeus...

Crianças transportando uma carroça de esgoto, gueto de Lodz, Polônia

as crianças do gueto devem

Yad Vashem Collections

trabalhar. Se não trabalharem,
elas enfrentam o perigo de
serem arrancadas de seus pais
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e enviadas para um destino
desconhecido.”
Josef Zelkowicz
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Certificado de trabalho das crianças, gueto de Lodz, Polônia:
Nelkenbaum Muniek, dez anos de idade, aprendiz numa fábrica de metal

N

Yad Vashem Collections

No gueto de Lodz, as crianças começavam a trabalhar aos dez anos, às vezes
até antes. Elas foram forçadas a trabalhar em quase todas as oficinas do
gueto; algumas até aceitaram empregos para adultos, porque o trabalho era
seu "certificado de vida". Elas tinham que provar que eram necessárias para
permanecerem vivas. A maioria das crianças do gueto de Lodz foi assassinada.

Durante a Shoá, crianças judias também foram forçadas a trabalhar exaustivamente, às vezes ao lado
de adultos. Elas trabalhavam em guetos, campos e outros ambientes. Os nazistas consideravam quem
trabalhava mais essencial, e as crianças assimilaram a mensagem de que trabalho significava vida. Desse
modo, as crianças podiam ser encontradas trabalhando em qualquer tarefa que lhes fosse atribuída, mesmo
nos trabalhos mais árduos.

TRABALHO
INFANTIL
TRABALHO
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STEFAN COHN, NASCIDO EM 1929, ZUELLCHOW, ALEMANHA

Stefan Cohn (esquerda) com outros dois trabalhadores forçados no cemitério
judaico em Weissensee, Berlim, 1942

″Eu rapidamente tornei-me um
trabalhador como todos os outros –
com grandes tamancos de madeira,
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uma enxada e uma pá de lixo, e uma
produção regular mínima...”
Thomas Geve (Stefan Cohn)
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Courtesy: Werner Jacobsohn, New York, USA
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Em 1939, a família Cohn mudou-se para Berlim.
Quando as escolas judaicas foram fechadas, Stefan
foi forçado a trabalhar no cemitério judaico. Em junho
de 1943, Stefan e sua mãe Bertha foram deportados
para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau,
onde Bertha foi assassinada. Stefan foi enviado
para a fábrica de tijolos. Em janeiro de 1945, ele
foi evacuado em uma marcha da morte para a

Alemanha. Ele foi libertado pelas tropas americanas
em abril de 1945. Foi então que ele fez 79 desenhos
retratando a vida nos campos.

Aquele que salvou a vida de centenas de crianças (A escola de construção com tijolos),
Lápis, lápis de cor e aquarela sobre papel
Rotina diária, Lápis, lápis de cor e aquarela sobre papel
Yad Vashem collections, Gift of the artist

TRABALHO
INFANTIL
TRABALHO
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DANIEL CHANOCH, NASCIDO EM 1933, CAUNAS, LITUÂNIA

″

Um oficial alemão... arranjou trabalho para mim

na cozinha dos alemães... eu era um rapaz alto e
provavelmente muito simpático... Talvez eu o tenha feito
lembrar-se de seu filho, então ele me levou para trabalhar
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na cozinha da SS... eu [também] engraxava seus sapatos,
limpava seu quarto e ele me deu a coisa mais importante
de todas, que outras crianças não recebiam: o uniforme
de prisioneiro. Imagine só que vantagem! Recebi um

uniforme listrado. Era uma espécie de símbolo de status,
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Daniel Chanoch (esquerda) e seu irmão Uri em seu
reencontro após a guerra, Bolonha, Itália, 1945
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significando que você foi escolhido para o trabalho."
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Quando o Gueto de Kovno (Caunas) foi liquidado

em julho de 1944, os homens foram enviados
para o campo de trabalho escravo Kaufering em
Landsberg, onde Daniel Chanoch trabalhava no
escritório do comandante e na cozinha. Mais tarde,
ele foi transferido para o campo de extermínio
de Auschwitz-Birkenau, onde trabalhou puxando
carroças carregadas com os pertences pessoais das
vítimas. Em janeiro de 1945, ele foi evacuado em uma
marcha da morte para o campo de concentração de
Mauthausen e de lá para o campo de concentração
de Gunskirchen, na Alemanha, onde foi finalmente
libertado em maio de 1945.

Calça de prisioneiro doada por Daniel Chanoch. A calça do
prisioneiro era de grande importância nos campos, pois
significava que o prisioneiro era um trabalhador e, portanto,
tinha o direito de viver.
Yad Vashem Collections, Gift of Daniel Chanoch, Karmei Yosef, Israel

EDUCAÇÃO
″Meu único consolo nesse longo e

sombrio período foram os livros...
Jadwiga (a filha da família que o
escondeu), que frequentava a escola,
trocava livros da biblioteca todos os
dias para mim... Se não fosse pela
minha leitura incessante, não há dúvida
de que eu teria tido 'morte cerebral'
ou ainda pior. Eu lia o tempo todo.
Diariamente um novo livro. O que mais
eu poderia ter feito naquele sótão
mofado? Minha leitura incessante
de livros foi a minha escola primária,
escola secundária e universidade.”

Jakov Goldstein
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Por mais de dois anos, Jakov Goldstein ficou confinado em um
espaço estreito no sótão da casa da família que o escondeu.
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Crianças estudando em uma escola clandestina, gueto de Kovno (Caunas), Lituânia
Yad Vashem Collections

A liderança judaica em Caunas tomou providências para permitir que as crianças
do gueto continuassem seus estudos seculares e judaicos, apesar dos muitos
desafios e limitações envolvidos. Os estudos foram realizados em escolas
clandestinas em pequenos grupos, bem como em apartamentos privados dos
professores. As crianças ficavam felizes por frequentar a escola e manter uma
rotina.

Durante a Shoá, apesar das difíceis condições de vida e das severas restrições à educação, as organizações
judaicas tentaram fornecer soluções pedagógicas para as crianças em suas comunidades.
Por meio do estabelecimento de estruturas sociais e educacionais alternativas, como bibliotecas, teatros
infantis, salas de aula e aulas de arte, as crianças receberam educação organizada, conhecimento sobre as
tradições judaicas e valores morais. Essas estruturas desempenharam um papel muito importante em suas
vidas e incutiram uma sensação de estabilidade. Algumas crianças, no entanto, viviam escondidas, sem
nenhuma opção de se beneficiar das estruturas educacionais. Essas crianças aprenderiam com os livros que
chegavam até elas e com os adultos que se esconderam com elas. Muitas crianças, envolvidas em uma guerra
diária pela sobrevivência durante a Shoá, não estudaram nada.

EDUCAÇÃO
ABRIGOS DE CRIANÇAS
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11 de março de 1944
Querido papai!
Tenho brincado bastante com meus amigos e estou passando
bem. Você está se sentindo bem? Eu sou o terceiro em uma
classe de oito. Recebi 64,5 em aritmética. Estudamos escrita,
gramática, história francesa, geografia e natureza.
Eu durmo bem. Todos os domingos e quintas-feiras, damos
um passeio, se o tempo estiver bom lá fora. Eles rasparam
minha cabeça. Estou terminando esta carta com muitos beijos

T
O

10000000000000000000000000000... Seu filho, que pensa
muito em você, e mil beijos para mamãe e papai

Carta escrita por Georgie Halpern, uma das crianças do abrigo de
crianças de Izieu, para seu pai
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Crianças brincando de roda no abrigo de crianças Wezembeek, Bélgica
Yad Vashem Collections

Antes da Segunda Guerra Mundial, os orfanatos
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ofereciam um ambiente acolhedor e atendiam às

necessidades educacionais de órfãos ou das crianças

A bandeira que era hasteada todas as noites durante a "chamada"
abrigo de crianças Wezembeek, Bélgica
Yad Vashem Collections, Gift of Marie Blum-Albert, Brussels, Belgium

cujos pais não podiam cuidar delas. Durante a
Shoá, essas instituições também receberam muitas
crianças desamparadas, cujos pais executavam
trabalhos forçados durante o dia ou haviam sido
deportados para campos. Havia muitos orfanatos e
abrigo de crianças. em toda a Europa. Somente no
Gueto de Varsóvia, 30.000 das 100.000 crianças viviam
em orfanatos e abrigo de crianças. Os cuidadores
nessas casas eram totalmente dedicados aos jovens
residentes, tentando manter a vida da forma mais
normal possível. Apesar dos esforços para evitar sua
liquidação, muitos desses abrigos foram fechados, e
as crianças deportadas para campos de extermínio
junto com seus professores e cuidadores.

Carta escrita por Georgie
Halpern no abrigo de
crianças de Izieu, França,
para seu pai, março de 1944.
Todas as crianças de Izieu
foram deportadas para
o campo de extermínio
de Auschwitz-Birkenau.
Courtesy: Serge Klarsfeld, France

EDUCAÇÃO
ESTUDANDO POR CONTA PRÓPRIA
GYURKAH KLEIN, NASCIDO EM 1932, BUDAPESTE, HUNGRIA

″
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A História da Humanidade, um dos livros da minha infância,

me educou mais do que qualquer um dos meus professores."

Moshe Eitam (Gyurkah Klein)

Gyurkah Klein levou consigo o livro A História da
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Humanidade quando saiu de casa, aos 12 anos, para

entrar em um internato em Budapeste, numa das

chamadas Casas da Estrela Amarela (casas destinadas
aos judeus pelas autoridades húngaras). De lá, ele foi
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Gyurkah Klein e sua mãe, Budapeste, abril de 1944
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transferido para um abrigo para crianças administrado
por um movimento juvenil pioneiro, que deveria ser
protegido, por funcionar sob os auspícios da Cruz
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Vermelha. Um dia, representantes do movimento

fascista húngaro Cruz Flechada invadiram este abrigo,
e transferiram todos os seus residentes para o gueto.
Gyurkah manteve seu livro, mesmo quando escapou
sozinho do gueto. Mais tarde, ele encontrou sua mãe, e
eles se esconderam juntos até a libertação.

A História da Humanidade
Yad Vashem Collections, Gift of Moshe Eitam, Haifa, Israel

RITOS DE
PASSAGEM
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″Esperei ansiosamente pelo dia em que

celebraria meu bar-mitzvá... e esse dia chegou...
Minha sinagoga era o túnel que eu mesmo cavei.
Cavei um círculo na terra com minhas próprias
mãos e enfiei muitos galhos nele. Depois que
terminei, levantei um pouco a cabeça e olhei ao
meu redor... todos os galhos falavam comigo,
como se fossem lápides vivas. Era como se

um pouco mais para aquelas pequenas lápides,
aquela mesma multidão que costumava estar
por perto, mas não existia mais, com apenas

O
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Em 1940, a família Reginiano foi deportada de Trípoli, na Líbia, para o
campo de concentração Villa Oliveto, na Itália. Lá, um shochet (abatedor
ritual) judeu deu a Vittorio, de 13 anos, um conjunto de tefilin (filactérios)
e um livro de orações das Grandes Festas para marcar seu bar-mitzvá.
Os tefilin permaneceram com Vittorio durante toda a guerra.

N

suas memórias remanescentes.”
Eliyahu (Rozdzial) Raziel

Yad Vashem collections, Gift of Victor and Shulamit Reginiano, Rishon Lezion, Israel
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eles estivessem festejando ao meu redor. Olhei
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Tefillin pertencentes a Vittorio (Victor) Reginiano

O bar-mitzvá, celebrado por meninos judeus ao atingir a idade de 13 anos, significa a transição da infância
para a idade adulta. Ao atingir essa idade, o menino se torna responsável por suas ações e é obrigado a
cumprir todas as mitzvot (mandamentos judaicos). Este é considerado um dos eventos mais importantes
na vida de um menino, sua família e sua comunidade, e normalmente é acompanhado de uma cerimônia
especial na sinagoga ou em um local com significado judaico especial. Nos anos sob o domínio nazista,
poucos meninos judeus conseguiram celebrar seu bar-mitzvá corretamente, ou mesmo parcialmente.
A cerimônia assumiu significados diferentes durante o período da Shoá, assim como todos os eventos do
ciclo de vida que se seguiram. Organizar tal cerimônia ou celebrar qualquer aniversário durante a Shoá criava
uma mensagem de amor e companheirismo, de manutenção de valores do passado e de esperança por
dias melhores, para as crianças privadas do próprio direito de existir. Um aniversário servia como ponto de
apoio em um mundo em decadência, onde todos os marcadores de tempo e lugar estavam desaparecendo
rapidamente.

RITOS DE
PASSAGEM
BAR-MITZVÁ
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MEIR MUHLBAUM, NASCIDO EM 1930, BERLIM, ALEMANHA

″

Então [em Westerbork], chegou o dia em que meu

segundo irmão, Meir, atingiu a idade de bar-mitzvá. Meu
pai garantiu que alguém assumisse a responsabilidade
de ensinar-lhe o que um menino precisa saber para seu
bar-mitzvá: como ser 'chamado à Torá' e fazer as bênçãos
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sobre a leitura da Torá, até mesmo um pouco de leitura do
rolo da Torá. Eu até consegui arranjar um presente para

meu irmão. Uma senhora... havia deixado para trás seu livro
de orações. Eu escrevi uma dedicatória para meu irmão, e
esse foi o meu presente para ele em seu bar-mitzvá. Meu
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Meir Muhlbaum na escola em Amsterdã, Holanda, depois de 1937
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irmão foi chamado à Torá... as pessoas brindaram à sua
saúde e comeram o bolo [pão]. "
Bilha Muhlbaum
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Shlomo e Mina Muhlbaum tiveram quatro filhos, entre
eles Meir e Bilha. Em 1935, a família fugiu de Berlim
para Amsterdã. Em 1941, Shlomo foi deportado para
o campo de trânsito de Westerbork, seguido dois anos
depois por toda a família. Em seguida, foram enviados
para o campo de concentração de Bergen-Belsen.
Em 1944, em consequência do programa especial de
troca de prisioneiros judeus por templários alemães
residentes em Eretz Israel (Mandato Britânico da
Palestina), a família chegou a Eretz Israel através da
Turquia e se estabeleceu em Tel Aviv.

Tefilin (filactérios) e bolsa pertencente a um deportado desconhecido, dados
ao jovem Meir Muhlbaum por ocasião de seu bar-mitzvá no campo de
trânsito de Westerbork.
Yad Vashem Collections, Gift of Meir Muhlbaum, Herzliya, Israel

RITOS DE
PASSAGEM
ANIVERSÁRIOS
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JADZIA BEITNER, NASCIDA EM 1933, KATOWICE, POLÔNIA

″

Lembro-me do meu décimo primeiro aniversário no campo...

um balde cheio de carvão estava ao lado do aquecedor o presente mais precioso de todos os tempos. Havia um
cartão de felicitações em forma de ferradura e um livro de
lembranças de aniversário... cortado dos restos de um avental
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de trabalho preto, e outro diário... abrindo em uma flor bordada.
Naquele aniversário, um presente muito especial do pessoal da
cozinha me esperava... uma bandeja com uma tigela de sopa e
um prato com beterrabas e batatas de verdade."
Yochit Mendelson (Jadzia Beitner)
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Jadzia Beitner, antes da guerra
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Após a invasão nazista da Polônia, os alemães deportaram a
família Beitner (Herman e Bila, e seus filhos Anny, Nathan,

Zusia e Jadzia) para a cidade de Sosnowiec. Pouco tempo
depois, Herman, Nathan e Anny escaparam da cidade.
Bila e duas filhas: Zusia (10) e Jadzia (6) permaneceram
em Sosnowiec.

Em janeiro de 1942, após a morte de Herman e Nathan,
Anny conseguiu retornar a Sosnowiec, onde se reuniu
com a mãe e as irmãs. Um mês depois, Anny foi enviada
para o campo de trabalho escravo de Oberaltstadt
na região dos Sudetos; vários meses depois, Zusia se
juntou a ela. Na primavera de 1943, Bila e Jadzia foram
presas no gueto de Scherodola e, após sua liquidação em
1943, também foram enviadas para Oberaltstadt, onde
Jadzia, a prisioneira mais jovem do campo, trabalhava
como faxineira. Em 4 de março de 1944, os prisioneiros
comemoraram o décimo primeiro aniversário de Jadzia.
Bila Beitner e suas filhas foram libertadas de Oberaltstadt
em maio de 1945.

Dois livros de lembranças recebidos por Jadzia em seu décimo primeiro
aniversário no campo de trabalho escravo de Oberaltstadt, 1944
Yad Vashem Collections

AMIZ AD E
″No depósito para o qual fui enviado,

vi uma figura familiar... - Benek! Ele se
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virou como se tivesse sido picado por
uma cobra: - Mula! Nós nos abraçamos
e demos tapinhas nas costas. Mais
tarde, começamos a perguntar um ao
outro, simultaneamente: - Mas como ...?
Então paramos abruptamente e caímos
na gargalhada... Juntos, seríamos mais
do que dois rapazes, e muito mais do
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que um adulto, em termos de nossas

chances de sobrevivência. Juramos um
ao outro que compartilharíamos tudo,

permaneceríamos juntos e resistiríamos.
Fizemos o Pacto Benek-Mula - o pacto

N

da vontade de sobreviver!”
Samuel Pisar
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Crianças judias vendendo cigarros, Varsóvia, Polônia
Yad Vashem Collections

Os vendedores de cigarros da Praça das Três Cruzes em Varsóvia eram crianças judias que
haviam conseguido escapar do gueto de Varsóvia. Esses jovens refugiados formaram pequenos
grupos e, passando-se por poloneses, vendiam cigarros e jornais nos trens e na praça. Os
vendedores de cigarros dormiam em casas abandonadas e cemitérios em Varsóvia. Eles também
contrabandeavam comida e roupas para seus parentes no gueto. Posteriormente, eles se
juntaram à luta armada contra os nazistas durante a Insurreição de Varsóvia, em agosto de 1944.

Durante a Segunda Guerra Mundial, as crianças judias foram forçadas a resistir a uma realidade perigosa e
nefasta. Amizades fortes assumiram a forma de uma “família substituta”, na qual as crianças encontravam
conforto e refúgio. Os vínculos formados entre as crianças foram expressos por meio da conexão
interpessoal, compartilhamento de segredos, diálogo, brincadeira e, às vezes, até sobrevivência. Amizades
com um sistema de valores subjacente de “um por todos e todos por um” ajudaram as crianças a superar
as dificuldades que eram forçadas a enfrentar. Para muitas crianças, os movimentos juvenis eram uma
fonte adicional de conforto. Em alguns dos guetos, esses movimentos continuaram a operar, com os
jovens se beneficiando de seu ambiente acolhedor e de apoio, em oposição à realidade fria e ameaçadora.
Nos casos em que as crianças não tinham adultos nem outras crianças em quem confiar, às vezes se
formavam laços especiais entre crianças e animais.

AMIZ AD E
AMIZADE
MAUD STECKLMACHER, NASCIDA EM 1929,
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PROSTEJOV, TCHECOSLOVÁQUIA

″

Aprendemos a nos acostumar a muitas coisas. Dormíamos

no chão de um enorme salão com cheiro azedo. Uma latrina
fedorenta sem privacidade, fome, cerco. Para minha sorte, passei
por tudo isso junto com minha amiga Ruthy... depois disso, Ruthy
desapareceu, tendo sido enviada para a Polônia. Os transportes
saíram tão rapidamente, um após o outro, que nem tivemos a
chance de dizer adeus. Muitas vezes penso em Ruthy, sobre o que

T
O

ela teria dito se tivesse visto arranha-céus ou um avião a jato... ela
ainda não tinha 13 anos quando, provavelmente, atiraram nela.”
Michal Beer (Maud Stecklmacher)
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Ruth (à esquerda) e Maud, no Campo Esportivo Macabi, Prostejov, Morávia,
inverno de 1940-1941
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Maud Stecklmacher e Ruth Weiss moravam na cidade

O
D

de Prostejov, Morávia, e se tornaram amigas íntimas

na terceira série. Juntas, as duas meninas suportaram
as dificuldades após a ocupação nazista. Em julho de
1942, foram deportadas com suas famílias no mesmo
transporte de Prostejov para o gueto de Terezin.
No gueto, as duas meninas foram alojadas juntas,
compartilhando todas as experiências. No entanto,
Ruth foi repentinamente enviada em um transporte
para a Polônia, para nunca mais ser vista.
Maud, sua irmã e sua mãe sobreviveram à Shoá.
Maud participou da Hachshará ( treinamento agrícola)
dirigida pelo movimento juvenil Gordônia-Macabi

Álbum de fotos em miniatura feito de ardósia e criado por Katrina Steckelmacher
para sua filha Maud como um presente de aniversário, gueto de Terezin.

Hatzair e, em março de 1949, imigrou para Israel com

United States Holocaust Memorial Museum Collection, Gift of Michal Beer
(Maud Stecklmacher)

sua mãe, irmã e um grupo do movimento juvenil.

AMIZ AD E
FORMAÇÃO DE GRUPOS
ESPONTÂNEOS

″
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Chick nos beijou com alegria enquanto sua malinha se

enchia de comida, e nós lhe dissemos: - Não se esqueça,
somos um coletivo e ajudamos umas às outras... Ulila não
tinha nada para vestir, então demos a ela o que pudemos, e
às três da tarde, elas foram embora. Naquela noite, quando
fomos dormir, sentimos que faltava alguém. Eram as
meninas que haviam partido, e dissemos a nós mesmas:
- Não será mais o verdadeiro 28 como era antes”
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Do Livro Heim 28, R.G. (13 anos de idade)
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As meninas do Heim (quarto) 28, bloco feminino

L410 no Gueto de Terezin, fundaram uma irmandade
chamada Maagal (círculo, em hebraico). Maagal
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tornou-se o meio de expressão social para as meninas

durante as reuniões e na música, nas brincadeiras,
no estudo e na vida em seu quarto. Maagal deveria
conduzi-las por um bom caminho em suas vidas, e,
portanto, davam-se as mãos e cantavam seu hino:
“Você acredita e eu acredito / Você sabe o que eu sei /
E não importa o que aconteça / Você não vai me
trair e eu não a trairei.” No entanto, a realidade dos
transportes no gueto atrapalhou a vida das meninas.
Elas foram forçadas a deixar a fraternidade devido a
decretos de deportação e, durante os transportes de
setembro-outubro de 1944 cortaram sua bandeira
em quatro partes. Cada quarto foi entregue a uma
das meninas que permaneceu no gueto.

O
C

A bandeira da irmandade Maagal, Heim (quarto) 28, gueto de Terezin
Beit Terezin Archive

LAR
″Restou apenas um pequeno
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grupo de crianças... cada uma
delas era o resquício daquela
geração, e cada uma delas é a
testemunha de sua geração.”
Lena Küchler-Silberman
Após a libertação, centenas de refugiados judeus, dentre
eles dezenas de crianças, se refugiaram no prédio do
Conselho Judaico em Cracóvia, Polônia. Eram crianças
órfãs abandonadas, em péssimas condições de saúde
física e emocional. Não tinham casa ou família para onde
voltar, e ninguém para cuidar delas. Lena Küchler-Silberman
as reuniu e estabeleceu um orfanato. Ela cuidou delas,
reabilitou-as e assumiu o papel de mãe.
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No gueto de Debrecen, Hungria, Leah Burnstein fez uma casa de bonecas
com bonecas à imagem de seus pais, como uma lembrança da casa
de onde haviam sido deportados. Leah foi enviada para o campo de
concentração de Strasshof, na Áustria. No campo, Leah encontrou a capa
de um livro com a qual forrou sua "casa" de papelão. Leah sobreviveu
e imigrou para Eretz Israel, levando sua "casa da infância" com ela.

Yad Vashem Collections, Gift of Leah (Burnstein) Carmel, Haifa, Israel

Expulsão de casa, fuga e necessidade de se esconder foram acontecimentos de alta relevância,
significando a perda de segurança e proteção. Para muitas crianças judias, isso simbolizou o início da
guerra. Frequentemente, elas levaram consigo um objeto que constituía uma fonte de conforto ou uma
preciosa lembrança de casa. A maioria das crianças sobreviventes abrigara-se em "lares alternativos" mosteiros, famílias de gentios que as acolheram, orfanatos ou esconderijos. Também havia muitas crianças que
haviam vagado de um lugar para outro sem nenhum abrigo.

LAR
DEIXANDO O LAR
REGINA ZIMET, NASCIDA EM 1933, LEIPZIG, ALEMANHA

″
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Mais tarde naquela noite, deixamos nosso apartamento.

Quando o táxi partiu, nós olhamos para trás com os olhos cheios
de lágrimas... abracei minha bonequinha... a única coisa que eu
consegui levar comigo, e enterrei minha cabeça nos braços da
minha mãe. E então, na fronteira, um segurança quis confiscar
minha boneca! Ele disse: - Dê-me essa boneca para minha
filha! Gritei: - Pegue qualquer coisa, mas deixe-me com a última
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lembrança de minha Leipzig! Ele sorriu e disse que me deixaria

ficar com a boneca como uma recordação da minha terra natal.”
Regina (Zimet) Levi
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Regina alimentando os pombos em Augustusplatz, Leipzig, Alemanha,
antes da guerra.

Após o pogrom da Noite dos Cristais, os pais de Regina

Zimet, de seis anos, decidiram deixar a Alemanha e ir
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para Eretz Israel. Eles fugiram de sua casa em Leipzig
e cruzaram a fronteira com a Itália em 1939.

Um ano depois, a família conseguiu chegar a Bengazi,
Líbia, então sob o domínio italiano. No entanto, como

Esta boneca foi a única
coisa que Regina levou
consigo quando a família
fugiu de sua casa em Leipzig
para a Itália em 1939. Regina
conseguiu conservar a
boneca durante a jornada de
seis anos de sua família pela
Europa e Norte da África.

a Itália se aliou à Alemanha em junho de 1940, eles
foram deportados de volta para a Itália e encarcerados
no campo de detenção de Ferramonti. Posteriormente,
famílias com crianças, entre elas a família Zimet, foram
libertadas e receberam permissão de viver fora do
campo. A família vagou pelas aldeias no norte da Itália,
inicialmente em relativa liberdade. Após a ocupação
alemã do norte da Itália no outono de 1943, entretanto,
a família foi forçada a se esconder, às vezes vivendo
sob identidades falsas. Em abril de 1945, a região foi
libertada e, três meses depois, Regina e sua família
puderam viajar para Eretz Israel.
Regina e sua mãe na casa da família Boaron, que as hospedou em Bengazi.
Yad Vashem Collections, Gift of Efraim Levi, Ramat Efal, Israel

LAR
NO ESCONDERIJO
BETTY WATERMAN, NASCIDA EM 1940, AMSTERDÃ,
HOLANDA

″
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Para mim, o cachorrinho representava meus pais que não

estavam comigo... Não tenho nenhuma lembrança do momento em
que fui separada dos meus pais. Era novembro de 1942.
Levei uma boneca, que sempre segurei, e o cachorrinho de pelúcia….
Lembro-me de segurar os dois com muita força.

Eles me davam uma sensação de segurança. Costumava falar com
o cachorrinho: - Vamos dormir. - Precisamos ficar em silêncio.
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Era como falar sozinha. Eu o consolava e lhe dizia: - Você não

precisa ter medo, estou aqui com você. Depois da guerra, em junho
de 1945, voltei para meus pais, e o cachorrinho voltou comigo.”
Betty (Waterman) Ilsar

N

Betty Waterman nasceu em 1940, filha de Konrad e Simone
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Betty Waterman (data desconhecida)

Rivka Waterman. Aos dois anos de idade, ela foi enviada para
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um orfanato cristão em Utrecht, enrolada em um cobertor e
com um bilhete contendo seu nome, segurando uma boneca
e o cachorrinho de brinquedo. Depois que um informante

alertou as autoridades que ela era uma criança judia, Betty
foi contrabandeada do orfanato e transferida para a família
Tinholt, membros do movimento de resistência holandês.
Lá ela permaneceu escondida até o fim da guerra. A pequena
Betty tinha cabelos escuros em uma área onde a maioria
da população local tinha cabelos claros; isso chamou a
atenção dos soldados nazistas na área. Com medo de que
a menina fosse vista, sua mãe adotiva a manteve dentro
de casa, onde ela ficava horas à janela, segurando seu
cachorro de brinquedo. No final da guerra, os pais de Betty,
que sobreviveram escondidos, localizaram os Tinholts com
a ajuda da Cruz Vermelha, e a família foi reunida.
O cachorro de brinquedo de Betty que a acompanhou no esconderijo
Yad Vashem Collections, Gift of Ronit Ilsar, Afula, Israel

