Activiteitenplan 2018
De verhalen, honderd malen
1. Voorjaar 2018 voltooien van de documentaire ‘De verhalen, honderd malen’, met
bijbehorend educatief materiaal en website.
2. Uitrollen van het aan de documentaire gekoppelde educatieve plan: het samen met
Jan Durk Tuinier (Stichting Vredeseducatie) en Rozette Kats (Gastsprekers WOIIheden) organiseren van presentaties/workshops voor zorgverleners en zorgverleners
in opleiding.
“Waarom schrijf je me niet” - Post uit de Vergetelheid
3. Plaatsingen van de tentoonstelling en openingen in
– Buitencentrum Schoorlse Duinen (23 mei - 20 juni 2018)
– Augustaschacht/Gestapokeller, Osnabrück, Duitsland (24 juni - 31 oktober 2018)
– VolksHochSchule Bielefeld, Duitsland (1 november 2018 - 31 januari 2019)
N.B. Voor 2019 zijn de volgende plaatsingen en openingen voorzien:
– Stadsmuseum Almelo (1 februari - 30 maart 2019)
– Kohnstammhuis Amsterdam (1 april - 7 mei 2019)
– De Grote Kerk Monnickendam (8 mei – 18 juni 2019)
Het Etty Hillesum Centrum Deventer heeft een optie voor 19 juni – eind september
2019.
4. Samen met de provincie Gelderland en samenwerkingspartners daarvan fondsen
werven om de tentoonstelling na september 2019 nog tien keer te plaatsen in
Duitsland, liefst in plaatsen waar de rechtse partij AfD sterk is.
5. Werven van fondsen voor plaatsingen na september 2019, los van mogelijke extra
plaatsingen in Duitsland.
6. De projectmanager stelt een handleiding op voor partners met suggesties voor
openingen en activiteiten rond de tentoonstelling, mede op basis van de ervaringen bij
eerdere plaatsingen.
Website “Waarom schrijf je me niet” - Post uit de Vergetelheid
7. Toevoeging van een sectie aan de website over propaganda met postzegels door
Arie van Dalen in samenwerking met Bennie Vlaskamp (medio 2018).
8. Toevoegen van foto's van Yad Vashem bij de sectie over Sinti en Roma.

9. Zo mogelijk een (e)boekje maken van de sectie over Sinti en Roma. Zo'n boekje
zou eventueel aan donateurs kunnen worden geschonken.
De verhalen 100 malen
10. Middelen werven voor educatieve workshops, c.q. deze workshops uitbaten.
11. Afspraken met Jan Durk Tuinier (Stichting Vredeseducatie) vastleggen over de
organisatie van en verantwoordelijkheden voor deze workshops.
12. Een educatief pakket, c.q. (e)boekje maken bij dit project. Ook dit zou mogelijk
aan donateurs kunnen worden geschonken.
Werving van financiële middelen voor de stichting
13. Werven van gelden ter dekking van de niet-projectgebonden kosten van de
stichting.
Profiel nieuw bestuurslid
14. Opstellen van een profiel voor een bestuurslid, dat Bas Raymakers moet gaan
vervangen. Voorlopige trefwoorden zijn: educatieve inbreng, out-of-the-box denken,
denken op meta-niveau (distantie), ondersteunend, motiverend, vertrouwen in de
projectmanager.

