
 
 
Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties 
Het is al enige tijd geleden dat wij u konden ontvangen voor de Pelita Naoorlogse Generaties 
bijeenkomst vanwege de Corona maatregelen. Wij zijn van plan om het weer voorzichtig op te 
pakken, in een aangepaste vorm. Dit houdt in dat we slechts 35 mensen in de zaal kunnen 
ontvangen. Aanmelding per e-mail is voortaan verplicht en geschiedt op volgorde van binnenkomst. 
Uw deelname is pas definitief na een bevestiging van onze kant. De bevestiging moet u ook 
meenemen. We kunnen helaas ook geen mensen toelaten die zich niet hebben aangemeld.  
Waar we ook op willen wijzen is dat de betaling van de toegang van € 4,- contant en gepast zal 
moeten plaatsvinden. Vanwege de Coronamaatregelen kunnen wij geen wisselgeld teruggeven. 
Mocht in de aanloopperiode naar een bijeenkomst toe, nieuwe stengere overheidsmaatregelen 
worden afgekondigd dan kan de bijeenkomst niet doorgaan. Dit zal dan ook aan de mensen die zich 
hebben aangemeld, worden bevestigd. Mocht u rond de datum van de bijeenkomst 
gezondheidsklachten hebben, dan wordt u verzocht zich af te melden. 
Op de locatie zal een ‘Corona regisseur’ aanwezig zijn die u zal begeleiden. U wordt vriendelijk 
verzocht zijn aanwijzingen op te volgen. Wij hopen op deze manier voor alle aanwezigen een 
informatieve en veilige bijeenkomst te kunnen organiseren. 
 
Met veel genoegen kunnen wij u melden dat de volgende bijeenkomst zal worden gehouden op 
zaterdag 19 september in Den Haag. U bent van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Voor 
deze bijeenkomst hebben wij twee gastsprekers. 
 
Lezing door Joy Oonk, psychotherapeut bij Centrum ‘45 
 

Joy Oonk is werkzaam binnen Centrum 45 in Oegstgeest. Zij is 
expertiseteamleider van de afdeling WO II en als 
psychotherapeut verbonden aan de dagkliniek NOG (Naoorlogse 
generatie) en de polikliniek.  
Zij houdt een lezing over wat zij binnen Centrum 45 tegenkomen 
bij cliënten met naoorlogse generatie problemen. Zij vertelt ook 
wat zij kunnen bieden aan specifieke hulpverlening ten behoeve 
van deze doelgroep. Daarnaast vertelt zij hoe je je kunt 

aanmelden voor een hulpverleningstraject en welke stappen je moet zetten. Het blijkt in de praktijk 
dat mensen met naoorlogse generatieproblemen niet zo goed weten waar ze hulp kunnen krijgen. 
Deelnemers kunnen vragen stellen naar aanleiding van de lezing.  
 
Onderzoek door Leyden Academy 
De Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kenniscentrum dat een programma voor onderwijs 
en onderzoek biedt op het gebied van vitaliteit, veroudering en ouderengeneeskunde. Binnenkort 
starten zij met een onderzoek naar de hulpvragen en behoeften van de naoorlogse generatie. Dit 
gebeurt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is een 
samenwerkingsverband tussen het Joods Maatschappelijk Werk, De Basis en Stichting Pelita. Hun 
onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Waar bestaan de hulpvragen uit? Wat maakt deze 



hulpvragen specifiek? En wat maakt een aanbod passend? Zij proberen de antwoorden te verkrijgen 
door een literatuurstudie, het onderzoeken van dossiers van cliënten, discussiegroepen met experts, 
medewerkers en vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie en interviews met cliënten van de 
organisaties. Voor dit onderzoek zijn zij op zoek naar leden van de naoorlogse generatie die 
medewerking willen verlenen aan dit onderzoek. Een medewerker van dit onderzoek zal een 
presentatie verzorgen en vragen beantwoorden. 
 
Stichting Pelita 
Van Stichting Pelita zijn aanwezig:  Ed Roso (dagvoorzitter/coördinator Pelita Naoorlogse Generatie 
Bijeenkomst), Gerda en Guus Razoux-Schultz (vrijwilligers)  en Bert Knorr (Coronaregisseur). Zij 
zorgen voor een veilige sfeer en zo nodig een luisterend oor. 
 
De bijeenkomsten van Pelita Naoorlogse Generaties zijn een platform voor kennisoverdracht en 
ontmoeting van álle naoorlogse generaties uit voormalig Nederlands-Indië. Door het verkrijgen 
van kennis over het verleden ontstaat ruimte voor begrip, door verhalen te delen ontstaat ruimte 
voor veerkracht. 
 
Praktische informatie:  
 

Datum:   Zaterdag 19 september 2020   
Locatie:  De Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag 
Tijd:   11.00 uur inloop, 11.30  uur aanvang, 15.15 uur eind 
Entree:   € 4,00 p.p., contant en gepast (geen wisselgeld 

mogelijk)  
Bezoek Museum Sophiahof: Helaas niet mogelijk vanwege Corona 

• Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop 
• Bereikbaarheid: zie beschrijving onderaan  
 

Programma  
11.00 – 11.30 uur  

 
Inloop 

11.30 – 11.35 uur  Welkomstwoord door Ed Roso 
11.35 – 12.45 uur  Lezing Joy Oonk 
12.45 – 13.45 uur  Lunch  
13.45 – 14.00 uur  Presentatie onderzoek Leyden Academy 
14.00 – 14.30 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen  
14.30 – 14.45 uur  Afronding  
14.45 – 15.15 uur Napraten 

  
Corona maatregelen op een rijtje: 

- Maximaal 35 aanmeldingen 
- Aanmelding verplicht 
- Aanmelding op volgorde van inschrijving 
- Pas na ontvangstbevestiging is de aanmelding definitief 
- Mensen die zich niet hebben aangemeld, kunnen helaas niet deelnemen 
- Mocht u rond de datum van de bijeenkomst gezondheidsklachten hebben, dan svp afmelden 

bij Ed Roso 
- U wordt verzocht de ontvangstbevestiging mee te nemen 
- Er is een Corona regisseur aanwezig die de gang van zaken in goede banen leidt 



- Betaling van toegang van € 4,- kan alleen contant en gepast gebeuren; in verband met de 
Coronamaatregelen kunnen wij geen wisselgeld teruggeven 

- Betaling in het restaurant kan alleen met pinpas 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ed Roso, tel. 06-28666198; aanmelden kan t/m 
11 september a.s. via e-mail bij info@pelita.nl   
  
PS de volgende bijeenkomsten vinden onder voorbehoud plaats op: 31 oktober en 12 december 
2020. 
 
Bereikbaarheid Museum Sophiahof 
Museum Sophiahof aan de Sophialaan 10 te Den Haag is makkelijk met het openbaar vervoer te 
bereiken. Als u met de auto komt moet u rekening houden met betaald parkeren in de nabije 
omgeving. 
Vanaf station Den Haag Centraal: 
Bus 24 richting Kijkduin: halte Mauritskade. 
Bus 28 richting Scheveningen Noorderstrand: halte Mauritskade. 
Bus 22 richting Duindorp: halte Javastraat 
Tram 9 richting Scheveningen Noorderstrand: halte dr. Kuyperstraat 
Vanaf station Den Haag Hollands Spoor (HS): 
Tram 1 richting Scheveningen Noord: halte Javastraat 
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