Projectplan Participatie en Educatie jeugd 2015.
Van het projectplan voor 2014 is er een activiteit nog niet opgestart, de activiteit participatie en
educatie jeugd.
De andere projectaktiviteiten zijn volledig uitgevoerd in 2014, plaatsing Exodusmonument en
informatiepaneel in beekbergen tegenover Hotel/Restaurant De Smittenberg en uitgave boek “Evacué
in Apeldoorn”.
Aangezien wij alle activiteiten rond het boek zelf doen vergt dit behoorlijk veel van onze tijd.
Eerst in december 2014 hebben wij als bestuur het Airborne museum bezocht om de tentoonstelling
“Van huis en haard” herinneringen aan de evacuatie van Arnhem en omgeving in 1944/1945 op ons in
te laten werken en te bekijken of wij als stichting hier aan deel willen nemen.
In januari 2015 is er contact gelegd met gemeente Ede dhr Joop Meijerink om te bekijken of wij
onderdeel van dit project konden worden. Dhr Meijerink heeft dit een aantal dagen later besproken
met de andere deelnemende partners.Helaas werd in dit overleg beslist dat wij niet meer konden
participeren, wij waren een aantal maanden te laat.
Wij hebben dan ook zelf een aantal ideéen ontwikkeld of er is een samenwerkingsverband met andere
instellingen. Zo hebben wij contact met St. Bevrijding’45 over een digitale lesbrief over Apeldoorn in
de oorlog. Hierin worden sporen van het verleden op een digitale website in een kaart gepresenteerd.
De sporen van de verhalen uit het boek “Evacué in Apeldoorn” worden in deze lesbrief opgenomen
ter aanvulling op het Exodusmonument en informatiepaneel in Beekbergen.
Het betreft locaties in Apeldoorn en omgeving die deze geschiedenis in zich dragen.
Deze kaart en lesbrief zullen op een aantal websites geplaatst gaan worden.
CODA heeft het boek van Martine Letterie “Hanna’s reis” als uitgangspunt gekozen voor het opzetten
van educatieve middelen voor het onderwijs. Dit lijkt op het project –Van Huis en Haard- van het
Airborne museum. Wim heeft inmiddels contact gehad met CODA.Wij willen een deel van het boek
“Evacué in Apeldoorn” digitaliseren en op een aantal websites zetten, zoals o.a. CODA museum,
Vfonds, Gelders Archief , Exoduscomité en anderen.
Een aantal mensen die een verhaal voor het boek “Evacué in Apeldoorn” ingeleverd hebben zou als
ambassadeur van onze stichting op scholen in Apeldoorn een verhaal kunnen vertellen over deze
periode. Een voorbeeld hiervan zou bijv. het verhaal van Dick Kolenbrander kunnen zijn, maar ook
het verhaal dat hij als jongeman de executie van 117 mensen bij de Woeste Hoeve -heeft meegemaakten waar de NOS in 2007 een uitzending aan heeft geweid.
In overleg gaan met de onderwijsinstellingen in Apeldoorn en er voor zorgen dat er toch nog jeugd
kennis neemt van de tentoonstelling “Van huis en haard” in het Airborne museum in Oosterbeek?
Er is contact met Bart Meijer, die voor het wijkblad Berg en Bos historische verhalen onderzoekt en
schrijft. In het wijkblad van maart 2015 komt er een verhaal over huizen waar zich evacués en
onderduikers hebben bevonden. Als bronvermelding wordt het boek “Evacué in Apeldoorn” genoemd.
Contact met Stichting Liberation Route Nederland heeft er toe geleid dat dhr Peter kruk gaat
onderzoeken i.o.m. de internationale partners wat hij voor ons kan doen om het monument, boek en
monument onderdeel te laten worden van de Liberation Route Europe en website.
Gesprek met de gemeente Apeldoorn over dit onderwerp is inmiddels ook opgestart.
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