
 
 

Ontmoetingsdag Pelita naoorlogse generaties verwant met WO-II in Azië 
 
Op zaterdag 21 april vindt de volgende bijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomsten blijft 
het bieden van een ontmoetingsplatform voor iedereen van de Nederlandse, Indische en Molukse 
naoorlogse generaties van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Bezoekers kunnen hun verhalen delen 
zodat anderen deze kunnen (her)kennen en vanuit de helende werking van kennis veerkracht 
ontwikkelen.  

 
Thea Meulders is gastdocent WO II Zuidoost Azië. Zij komt vandaag een lezing geven over de 

oorlogstijd die zij heeft meegemaakt als een jong kind dat vijf interneringskampen heeft overleefd. Zij 

is nu 79 jaar, echtgenote, moeder en grootmoeder geworden en kan met verschillende brillen 

terugblikken en spreken over wat de oorlogsjaren voor haar en haar tweede generatie 

(klein)kinderen hebben betekend. Haar moto is: NOOIT zwijgen over wat je hebt meegemaakt, maar 

deel het met anderen. Het heeft haar sterk en daadkrachtig gemaakt.  

Inmiddels heeft zij als gastdocent de afgelopen 16 jaar stad- en land afgelopen om haar 

oorlogsverhaal en de Indische geschiedenis aan schoolgaande kinderen over te brengen. Zelf zegt zij 

dat haar gewelddadige stiefvader, in de naoorlogse situatie, een veel grotere indruk en diepere 

sporen heeft achtergelaten in haar leven. Bent u benieuwd naar haar verhaal en hoe zij de oorlog 

heeft overleefd? Kom dan op zaterdag 21 april a.s. naar haar luisteren en ga met haar in gesprek. 

 
Praktische informatie: 
Datum:  Zaterdag 21 april 2018  
Locatie:  Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn 
Tijd:  11.00 - 16.00 uur 
Entree:  € 8,00 p.p. 
 
- Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop 
- Locatie Het Brandpunt ligt op 5 minuten lopen van het trein- en busstation Baarn en heeft eigen 

parkeergelegenheid 
 

Programma 
 
11.00 – 11.30 uur inloop met koffie en thee 
11.30 – 11.40 uur welkomstwoord door Nico Papilaja 
11.40 – 12.20 uur interactieve lezing van Thea Meulders 
12.20 – 13.00 uur lunch 
13.00 – 13.45 uur uiteen in subgroepen 
13.45 – 15.00 uur gelegenheid tot stellen van vragen en afronding 
15.00 – 16.00 uur napraten 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nico Papilaja, tel. 06-10904080; aanmelden kan 
t/m 19 april  a.s. via e-mail bij info@pelita.nl  
 
PS de planning voor dit jaar is:   16 juni, 8 september, 27 oktober en 15 december 
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