Stichting Pelita – ex-KJBB
“KINDEREN UIT DE JAPANSE BEZETTING EN DE BERSIAP 1941-1949”

UITNODIGING ONTMOETINGSDAG NOORD-BRABANT WEST
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:
:
:
:
:

Zaterdag 28 maart 2020
11.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
Sociaal Cultureel Centrum “Poelewei”
Mgr. De Vetstraat 2, 4817 JP Breda
via 06 – 834 41 619 of a.ruff@pelita.nl

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de komende ontmoetingsdag.
We hebben dit keer filmmaker Chris de Ceuninck van Capelle en schrijfster Dido Michielsen.
Filmmaker Chris de Ceuninck van Capelle vertelt in zijn recente film wat zijn familie heeft
moeten mee maken in de oorlog en wat dat voor haar tot gevolg had in Indië en voor haar
komst naar Nederland. Een persoonlijk verhaal dat hij wilde verfilmen en dit allemaal naar
aanleiding van een Rode Kruis-doos die hij in zijn ouderlijk huis vond.
Journalist en schrijfster Dido Michielsen vertelt over haar laatst verschenen boek “Lichter dan
ik”, waar ze een literatuurprijs voor heeft gekregen. Haar eerste roman, die geïnspireerd is op
het leven van haar betovergrootmoeder en talloze inheemse vrouw zoals zij:
Java, 1850, Isah groeit op in de kraton, het vorstenverblijf in Djokja. Haar levensloop lijkt
daarmee vast te staan. Maar de eigenzinnige jonge vrouw weet te ontsnappen aan de
traditionele standenmaatschappij.
Tijdens de middagpauze kunt u weer genieten van de maaltijden van Loes Mangindaän en
dochter Sonja van Toko Makanan.
Natuurlijk zijn er onze prachtige stands: de stand met Indonesische artikelen van Evy Houtvan Cauteren, de boekentafel van Arjati, de tentoonstelling met pentekeningen van Bud
Doove. En niet te vergeten de alom bekende muzikant B-Mitchell die de bijeenkomst luister
bijzet.
Uiteraard is er ook weer de loterij ten behoeve van de 15 augustus Herdenking in
Verzorgingshuis Raffy te Breda.
Ook is er weer de informatietafel van Stichting Pelita over de wetten voor oorlogsgetroffenen
voor Wuv, Wubo en AOR, met informatie over voorzieningen als huishoudelijke hulp (voor 4
en 8 uur), deelname aan het maatschappelijk verkeer (recreatie en ontspanning),
vervoerskosten voor het onderhouden van sociale contacten en de voorziening verhuiskosten.

Programma
10.30 uur

Zaal open (optreden B-Mitchell)

11.00 uur

Welkom en opening

11.15 uur

Chris de Ceuninck van Capelle met zijn film: Mijn familie in tijden van
oorlog.

12.30 uur

Luchtijd

13.45 uur

Lezing Dido Michielsen over haar boek “lichter dan ik”

14.45 uur

optreden B-Mitchell

15.15 uur

Loterij, t.b.v. de Indië herdenking van 15 augustus

15.30 uur

Muziek en napraten (optreden B-Mitchell)

16.00 uur

Sluiting

