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Hoewel de bijeenkomsten emoties 
kunnen oproepen, zijn ze niet thera-
peutisch van aard. Wel zijn er mede-
werkers van Stichting Pelita die een 
luisterend oor bieden. Zonodig geven 
zij informatie over of verwijzen zij door 
naar verdere hulpverlening. We hopen 
in ieder geval, dat iedereen na afloop 
het gevoel heeft dat de dag zin- en 
betekenisvol was.
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Kennis- en ontmoetingsdagen voor naoorlogse 
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Met onze cultuursensitieve en context-
gebonden benadering proberen wij 
te zorgen voor een veilige en positieve 
sfeer. De gedeelde achtergrond van de 
bezoekers draagt bij aan een gevoel 
van herkenning en verbondenheid. Dit, 
onder leiding van onze dagvoorzitter.

Vaak weet men maar weinig over de erva-
ringen die ouders of grootouders tijdens 
de Japanse bezetting, Bersiap of de 
periode hierna hebben doorstaan. Men 
is van huis uit niet gewend stil te staan 
bij de vraag welke invloed die turbulente 
tijd had op opvoeding en persoonlijke 
vorming van kinderen en kleinkinderen. 
Veel van hen blijken nu juist wel stil te 
willen staan bij dat verleden. Zij vragen 
zich af in hoeverre dit nog steeds een rol 
speelt in hun identiteit, persoonlijkheid en 
karakter. Kennis over die periode draagt bij 
aan meer begrip voor gedrag en houding 
van ouders en grootouders: hun zwijgen, 
ontwijken, paniek en verdriet. Dit kan 
helpen de eigen identiteit te versterken 
en zelfbewuster in het leven te staan. 

Centraal staat een gastspreker die vertelt 
over zijn of haar boek, film of specialisme 
op het gebied van geschiedenis of cultuur 
van Nederlands-Indië. Natuurlijk zijn andere 
onderwerpen ook mogelijk. Daarna wordt 

het thema uitgediept, al dan niet in kleinere 
groepen. Bezoekers kunnen hierbij hun 
verhalen en ervaringen rondom het thema 
van de dag delen. Er is genoeg gelegen-
heid om ongedwongen met elkaar te 
spreken; er is ook een lekkere lunch. 
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