NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING SOBIBOR – JANUARI 2016
Herinrichting
In onze laatste nieuwsbrief van november 2015 berichtten wij u al dat wij een brandbrief aan
staatssecretaris Martin van Rijn en de leden van de internationale stuurgroep hebben gestuurd.
In deze brief hebben wij onze zorgen geuit rond de conservering en de impasse in de
herinrichtingsplannen van voormalig vernietigingskamp Sobibor. Deze brief heeft ertoe geleid
dat het bestuur van de Stichting Sobibor op 15 januari een afspraak had met de
staatssecretaris.
Onze brief heeft ook geleid tot aandacht in de media. Naar aanleiding van deze brief heeft
Nieuwsuur eind november onze zorgen nog eens extra aandacht gegeven in hun uitzending.
Enkele oud-bestuursleden van onze achterban hebben na het zien van deze uitzending een
open brief gestuurd die ook geplaatst is in de Volkskrant. Het is duidelijk dat onze achterban
de zorgen van de stichting deelt en dat er ruimte moet zijn voor individueel gedenken en
educatie.
In november is één van onze zorgen weggenomen, de fundamenten van de gaskamers zijn nu
goed geconserveerd, vóór de winter zijn intrede deed in Polen. Na een gesprek in januari met
de Poolse en Slowaakse ambassadeurs en de afspraak met de staatssecretaris, kunnen wij
melden dat er positieve geluiden zijn en plannen om uit deze impasse te komen. Wij houden
de ontwikkelingen goed in de gaten. Ook is de ambassade van Israël benaderd voor een
afspraak in de nabije toekomst.
Herdenkingsreis in april 2016
Sinds 2007 organiseert de Stichting Sobibor jaarlijks een 4-daagse Herdenkingsreis naar
Sobibor. Dit jaar zal de reis plaatsvinden van woensdag 13 t/m zaterdag 16 april 2016. Deze
reis is vooral bedoeld voor mensen die een steen lieten plaatsen aan de Gedenklaan, voor
degenen die familieleden of vrienden willen herdenken, en voor mensen die om andere
redenen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Sobibor.
Meer informatie kunt u vinden op onze website of neem contact op per email
(maarten@stichtingsobibor.nl)
Vacature voor Secretaris
Het bestuur van de Stichting Sobibor is een kleine vrijwilligersorganisatie die naast
betrokkenheid van hun bestuursleden verwacht dat zij actief meedenken over de invulling van
visie en missie van de stichting.
Per maart / april zijn wij op zoek naar een nieuwe Secretaris. Voor meer informatie verwijzen
wij naar onze website [link naar post op website – zie aparte document]. Bent u
geïnteresseerd in deze bestuursfunctie bij onze stichting? Meldt u zich dan aan via een
email aan info@stichtingsobibor.nl. Graag ontvangen we uw motivatie en (korte) CV. Bij
voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie voor 15 februari.
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Vacature voor Secretaris
De Stichting Sobibor zoekt een nieuwe Secretaris. Bent u geïnteresseerd in een
bestuursfunctie bij onze stichting?
Het bestuur van de Stichting Sobibor is een kleine vrijwilligersorganisatie die van haar
bestuursleden een actieve betrokkenheid vraagt. Het doel van de Stichting Sobibor is de
herinnering aan voormalig vernietigingskamp Sobibor te laten voortbestaan. De stichting is
opgericht door Jules Schelvis, overlevende van het veertiende transport van Westerbork naar
Sobibor, van 1 juni 1943.
Activiteiten
Ons motto luidt: herinneren door informatie en educatie. Dit uit zich op velerlei manieren. Zo
organiseren we ieder jaar studie- en herdenkingsreizen naar Polen, een informatief
programma rond de jaarlijkse herdenking van de unieke opstand van 14 oktober, reiken we de
Rachel Borzykowskipenning uit, herdenken we jaarlijks in Vught de Kindertransporten en
hebben we een docentenprogramma.
De Stichting Sobibor onderhoudt ook veel nationale en internationale contacten, onder meer
in verband met de herinrichting van Sobibor. Waar mogelijk werkt de Stichting Sobibor
samen met tal van organisaties, waar onder Herinneringscentrum Kamp Westerbork,
Nationaal Monumenten Kamp Vught en Amersfoort, NASKA, NIOD, en de Duitse
organisatie Bildungswerk Stanislaw Hantz.
Onze vacature
De Stichting Sobibor is een actieve stichting die naast betrokkenheid, van bestuursleden
verwacht dat zij actief meedenken over de invulling van visie en missie van de stichting.
Activiteiten worden verdeeld tussen de zeven zittende bestuursleden.
Per maart / april 2016 zoekt de stichting een nieuwe Secretaris. Eén van de hoofdactiviteiten
is het bijhouden van de notulen van onze maandelijkse vergaderingen en opvolgen van
binnenkomende vragen. Daarnaast onderhoud u ook de contacten met de individuele
leden en heeft u de verantwoordelijkheid voor de nieuwsbrieven en het jaarverslag, met
andere woorden: iemand die het leuk vindt om te schrijven.
Belangstelling?
Bent u geïnteresseerd in de vacature bij onze stichting? Meldt u zich dan aan via e-mail aan
info@stichtingsobibor.nl. Graag ontvangen we uw motivatie en (korte) CV. Bij voorkeur
ontvangen wij uw sollicitatie voor 15 februari.

Eenvoudig, snel en veilig uw donatie doen?
Dat kan voortaan op de website met een paar klikken met de muis.
Zie de paypalknop links onderaan op de pagina: http://www.stichtingsobibor.nl/donateur/
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