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Activiteitenplan 2017
De verhalen, honderd malen

1. Het maken van bindende afspraken met de makers om binnen het beschikbare budget de 
documentaire ‘De verhalen, honderd malen’, het bijbehorende educatieplan en een website 
te realiseren.

2. Realisatie van de documentaire ‘De verhalen, honderd malen’, bijbehorend educatieplan 
en website. 

3. Uitrollen van het project ‘De verhalen, honderd malen’; implementatie i.s.m. Landelijk 
Steunpunt Gastsprekers WOII – heden.

“Waarom schrijf je me niet” - Post uit de Vergetelheid

4. Plaatsing van de tentoonstelling in
 – Mollerlyceum te Bergen op Zoom (10 januari t/m 5 maart; openstelling t/m 23 februari)
 – CODA te Apeldoorn (7 maart t/m 7 juni).

5. Meewerken aan de realisatie van de officiële opening van de tentoonstelling in Bergen op 
Zoom op Holocaust Memorial Day, 27 januari.

6. Realiseren van extra tafels en banieren voor de tentoonstelling in CODA.

7. Evalueren en met samenwerkingspartners doorontwikkelen van het educatief materiaal bij 
de tentoonstelling. 

8. Fondsenwerving t.b.v. verdere plaatsingen van de tentoonstelling. 

9. Voor zover daar de middelen voor zijn geworven, plaatsingen (en eventueel openingen) 
realiseren van de tentoonstelling vanaf de zomer van 2017 tot voorjaar 2019.

Realisatie Duitse versie “Waarom schrijf je me niet” - Post uit de Vergetelheid

10. Overleg voeren met samenwerkingspartners over de inhoud, realisatie en plaatsingen 
van een Duitse versie van de tentoonstelling.

11. Meewerken aan de fondsenwerving door Onderduikmuseum Aalten voor de realisatie en 
plaatsingen van de Duitse versie van de tentoonstelling; in de eerste plaats door offertes 
voor de benodigde vertalingen en de productie van de materialen te verkrijgen.
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12. Het verwerven van middelen en de realisatie van aan de tentoonstelling toe te voegen 
tafels over een vierde, Duitse hoofdpersoon, de vluchtelingen en het vluchtelingenbeleid in 
de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

13. Realiseren van de Duitse versie van de tentoonstelling, inclusief Duitstalig deel van de 
website en Duitstalig educatief materiaal.

Plaatsingen Duitse versie “Waarom schrijf je me niet” - Post uit de Vergetelheid 

14. Plaatsing van de Duitse versie van de tentoonstelling in het Haus der Niederlanden te 
Münster, die vanaf 30 november voor het publiek wordt opengesteld.

15. Meewerken aan de openingsbijeenkomst in Münster op 29 november.

16. Plaatsing van de Duitse versie van de tentoonstelling in Onderduikmuseum Aalten vanaf 
2 februari 2018.

17. Plaatsing van de Duitse versie van de tentoonstelling in Osnabrück, Rijssen of Hellen-
doorn, en zo mogelijk Bielefeld en Schoorl.

Website “Waarom schrijf je me niet” - Post uit de Vergetelheid

18. Indien daarvoor de middelen beschikbaar komen, toevoegen van een sectie aan de web-
site over propaganda met postzegels (en zo mogelijk ook – met originelen – aan de tentoon-
stelling bij plaatsingen op afdoende beveiligde locaties zoals musea).

19. Aan de website bij het onderdeel Aktion T4 (programma voor de massamoord op gehan-
dicapten en psychiatrisch patiënten) toevoegen van informatie – of een link naar informatie 
– over de nazi-vervolging van (Joodse en niet-Joodse) psychiatrische patiënten in Nederland. 
Dit naar aanleiding van recent onderzoek.

20. Aan de website toevoegen van persoonlijke verhalen aan de hand van beschikbaar ko-
mende brieven en andere documenten.

Werving van financiële middelen voor de stichting

21. Verdere initiatieven om donaties en giften te werven ter dekking van de niet-projectge-
bonden kosten van de stichting (verzekeringen, kantoorkosten, bankkosten, website).


