Nieuwsbrief Stichting Sobibor juli 2018

Herinrichting update
In april hebben wij met onze herdenkingsreis in Sobibor bezocht en wij zagen dat er geen enkele
activiteit plaatsvond, de bouw van het museum lag stil. Bij navraag bij de verschillende
organisaties en aandringen is ons begin juni bevestigd dat de herinrichting vertraging heeft
opgelopen. Het museum zal niet eind 2019 maar begin 2020 open gaan.
In juni is de Poolse overheid een aanbesteding gestart om de bouw van het museum verder af te
maken en de rest van het terrein in te richten. De resultaten en aanbeveling zullen in oktober aan
de stuurgroep ter goedkeuring worden voorgelegd. De winter treedt vroeg in in Polen, dit betekent
dat er naar alle waarschijnlijkheid in 2018 geen bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden.
De Stichting Sobibor is verheugd dat er in 2017 stappen gemaakt zijn en de asvelden nu zijn
afgeschermd. En dat de muren van het museum zijn neergezet. Tegelijkertijd zijn wij zeer bezorgd
over de voortgang of beter, vertraging, en zijn wij in nauw contact met het ministerie van VWS
welke stappen zij en wij kunnen maken om onze bezorgdheid te uiten en de druk op te voeren.
Wij houden onze website bij met de laatste stand van zaken. Zie
www.sobibor.org/herinrichting-sobibor

Voorzitter per 1 januari 2019 gezocht
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige functionaris, is het bestuur per 1
januari 2019 op zoek naar een nieuwe Voorzitter.
Taakomschrijving
• Voorzitten van de vergaderingen (ca. 10 x per jaar, normaal gesproken de 1ste woensdagavond
van de maand)
• Lobbyen en contacten onderhouden met de verschillende betrokken organisaties rond de
herinrichting (voornamelijk Ministerie van VWS, Poolse overheid, management van staatsmuseum
Majdanek, betrokken archeologen, en in mindere mate Slowaakse en Israëlische overheid en de
Provincie Gelderland)
• Sparring partner voor de overige bestuursleden en hun activiteiten
• Het gezicht zijn van de stichting, daar waar nodig. Een voorbeeld hiervan is de toespraak bij de
jaarlijkse kindertransportenherdenking in Kamp Vught en bij andere herdenkingen of
bijeenkomsten
• Contactpersoon voor de media
• Daarnaast vervult de huidige voorzitter ook nog de volgende taken, in overleg kunnen die ook
overgedragen worden aan andere bestuursleden:
• Organiseren van herdenkingsreis
• Contact persoon voor Kamp Vught voor de kindertransportenherdenking die we samen met hen
organiseren
• Eindredactie jaarverslag
Verdere informatie is in te winnen bij info@sobibor.org. Belangstellenden worden verzocht vóór 19
augustus 2018 een email te sturen met hun CV en motivatie voor deze sollicitatie aan
info@sobibor.org.
De advertentie is ook terug te vinden op onze website.

Negentien verhalen
In maart 2018 is het 75 jaar geleden dat het eerste van 19 transporten vanuit Westerbork naar
Sobibor vertrok. In de afgelopen periode hebben we elk transport herdacht met een verhaal en
enkele verhalen komen nog. Ze zijn allemaal na te lezen via deze link.

Aankondiging 25 oktober – bijeenkomst
herdenking Verzetsmuseum 2018
25 oktober vanaf 15.00 uur is Selma Leydesdorff hoofdspreker van de jaarlijkse bijeenkomst van
de herdenking van de opstand in 1943 die door de Stichting Sobibor samen met het
Verzetsmuseum wordt georganiseerd. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum zal Selma
spreken over haar boek 'De Russische soldaat die de opstand van Sobibor leidde.'

Nieuw bestuurslid –
Matthijs van der Tang
Mijn naam is Matthijs van der Tang. Uit persoonlijke interesse houd ik mij
veel bezig met de holocaust. De afgelopen jaren heb ik meerdere
concentratie- en vernietigingskampen bezocht, waaronder Sobibor
(2016). Ook probeer ik jaarlijks diverse herdenkingen bij te wonen. Het is
op die plaatsen dat je mensen ontmoet en de verhalen hoort. Verhalen die
doorgegeven moeten worden.
IOn het kort over mijzelf: Ik heb ik in 2010 mijn master Theologie en Godsdienstwetenschappen
afgerond en ben op dit moment werkzaam als senior communicatie- en marketingmedewerker.
Tevens ben ik hoofdredacteur van een magazine.
Al een tijd heb ik me afgevraagd op welke manier ik een bijdrage zou kunnen leveren aan het in
stand houden van de herinnering aan de omgekomen slachtoffers. Als bestuurslid ga ik proberen
mijn steentje bij te dragen.

Sobibor bezoeken
Let op: Wilt u Sobibor bezoeken neem dan vooraf contact op met de directie van het museum per
telefoon (+48 82 571 98 67) of per email (muzeumsobibor@wp.pl). Officieel is het voormalige
kampterrein sinds 1 maart 2017 gesloten voor bezoekers in verband met de veiligheid rond de
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herinrichtingswerkzaamheden. Onze ervaring is dat aangekondigd bezoek altijd wel mogelijk is.
Zie ook de bezoekerspagina van het museum voor de laatste informatie.

www.sobibor.org
info@sobibor.org
Correspondentieadres: Stichting Sobibor, Postbus 51261, 1007 EG Amsterdam.
Inschrijving KvK 11044675 | Bankrekening ING 3302525 te Amsterdam
Internationaal betalingsnummer NL03INGB0003302525
Eenvoudig, snel en veilig uw donatie doen?
Dat kan op onze website met een paar klikken met de muis.
Zie de 'doneren'knop op deze pagina
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