
Nieuws - oktober 2019

Nieuws, artikelen, publicaties en impressies, er is best veel te melden over
Sobibor en aanverwante onderwerpen. Wij stellen u daarvan graag op de
hoogte.

Jaarlijkse bijeenkomst met lezing in het Verzetsmuseum
Ruim 100 personen luisterden op 24 oktober naar de lezing van Petra van den
Boomgaard over haar Calmeyeronderzoek. Dit gebeurde in het kader van onze
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het Verzetsmuseum. Het interview met
twee nabestaanden van de Calmeyerlijst was indrukwekkend en soms ook
emotioneel. Aan het eind van de herdenking namen we afscheid van Maarten
Eddes, de afgelopen 7 jaar voorzitter van Stichting Sobibor. Dank Maarten!

https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NTciLCI4MTEzYTgiLCIyMiIsImY0MDgxMmNjZmEzYSIsZmFsc2Vd


Terugblik Verdiepingsreis 2019

Een groep van ruim 42 deelnemers, waarvan de helft uit Nederland en de helft
uit Duitsland, bezocht dit jaar weer de Aktion Reinhardkampen met aan het
einde van de week het bezoek aan Sobibor. Deze internationale reis wordt elk
jaar door ons georganiseerd. Vanuit de verblijfplaats in een kloosterhotel in het
prachtige Lublin reizen we elke dag naar een van de nazi-vernietigingskampen.
Ook dit jaar was de reis voor alle deelnemers meer dan indrukwekkend.
Hieronder drie van de vele positieve reacties.

“De reis kost je emotioneel en fysiek veel maar is meer dan de moeite waard.”

“De mensen staan centraal: met behulp van foto's, brieven en
dagboekfragmenten werd gepoogd de slachtoffers en de daders een gezicht en
een verhaal te geven. Dat maakte de reis tot een ervaring vanuit de mensen
van toen.”

“Als je als docent persoonlijke ervaringen en indrukken kunt verwerken in je
verhaal, krijgt je les nog meer authentieke dimensie. Ik kan alleen maar hopen
dat ik de persoonlijke indrukken opgedaan tijdens deze verdiepingsreis, de
plaats kan geven die alle slachtoffers verdienen.”



Ons motto is 'herinneren door informatie en educatie', dus kent u leraren
Geschiedenis of Maatschappijleer, dan stellen wij het op prijs indien u hun op
deze reis attent maakt.
In 2020 zal de reis plaatsvinden in september. Belangstelling? Stuur een mail
naar info@sobibor.org.

Jeugdconferentie Polen 2019

"De reis was een interessant, maar ook erg heftig, vooral de himmlerstrasse
was een heftige ervaring ook omdat een meneer die mee was hele persoonlijk
verhalen erbij vertelden, daarnaast was namen voorlezen ook heel erg moeilijk
omdat te doen.
Dit mag nooit vergeten worden." (Ruben Bals - deelnemer Jeugdconferentie)

Verslag

Agenda

30 april 2020 | Fietsreis georganiseerd door Terug naar Westerbork.
april 2020 | Herdenkingreis
12-19 september 2020 | Verdiepingsreis

Donatie

https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NTciLCI4MTEzYTgiLCIyMiIsIjhhMmE0ZTlkNTc2ZiIsZmFsc2Vd
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https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NTciLCI4MTEzYTgiLCIyMiIsImMxYTIyMmY3M2ZlMSIsZmFsc2Vd
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https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NTciLCI4MTEzYTgiLCIyMiIsIjg3MGU2OTUzNzYxNCIsZmFsc2Vd


Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Donaties zijn altijd welkom. Heeft u al een
donatie gedaan? Hartelijk dank.

www.sobibor.org
info@sobibor.org

Correspondentieadres:
Stichting Sobibor,
Postbus 51261,

1007 EG Amsterdam.
Inschrijving KvK 11044675 | Bankrekening NL03 INGB 0003 3025 25

Facebook

uitschrijven | abonnement aanpassen
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