
 
 

Ontmoetingsdag Pelita naoorlogse generaties verwant met WO-II in Azië 
 
Ook in 2018 worden weer ontmoetingsdagen van Stichting Pelita georganiseerd. De volgende 
bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 17 maart. 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.  

 
Simone Berger verzorgt een interactieve lezing over het belang van het ‘doorgeven van de tastbare 

herinneringen uit Indië’. Simone Berger is bekend vanwege haar boek ‘Istori Kita’ (Jouw 

Familiegeschiedenis), waarover ze een lezing gaf in 2016, tijdens de eerste ontmoetingsdag Pelita 

naoorlogse generaties. Op veler verzoek wordt nu een vervolg gehouden op deze lezing.  

In de 21e eeuw, komen we in de fase dat de eerste generatie niet meer onder ons is of ontvalt en wij 

de persoonlijke spullen erven. Waaronder de spaarzame bezittingen die in slechts een paar koffers 

uit het geboorteland zijn meegekomen. Simone Berger wil ons bewust maken van ons bijzondere 

culturele Indische en/of Molukse erfgoed en de waarde van deze voorwerpen die een link zijn naar 

onze roots en het verhaal vertellen van onze familiegeschiedenis. Deze dag is ook uitermate geschikt 

om uw kinderen mee te nemen om samen in gesprek te gaan over wat wij willen doorgeven en 

koesteren. Bergers motto is: ‘Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de herinneringen en 

tastbare herinneringen niet verloren gaan!’. 

 
Praktische informatie: 
Datum:  Zaterdag 17 maart 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 Simone Berger 
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 15 maart  a.s. via e-mail bij info@pelita.nl  
 
PS de planning voor dit jaar is:   21 april, 16 juni, 8 september, 27 oktober en 15 december 

mailto:info@pelita.nl

