Ontmoetingsdag Pelita naoorlogse generaties verwant met WO-II in Azië
Op zaterdag 27 oktober a.s. vindt de volgende bijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomsten
is 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.
"Wat betekent het voor kinderen om op te groeien met door de oorlog getraumatiseerde ouders"
Schrijver en historicus Reggie Baay (1955) gaat vandaag hierover met u in gesprek. Hij weet uit eigen
ervaring hoe het is om als kind op te groeien met ouders die door de Tweede Wereldoorlog getekend
zijn. Zowel zijn vader als zijn moeder droegen de oorlog in stilte met zich mee. Zijn nieuwste boek
‘Het kind met de Japanse ogen’ is in een documentaire roman waarin hij schrijft over de gruwelijke
en onontkoombare gevolgen van de oorlog. Het boek is echter ook een roman over de veerkracht
van de mens die, hoe wreed het lot ook is, altijd blijft zoeken naar manieren om te overleven.
In de ochtend vertelt Reggie Baay over zijn nieuwe roman. In de middag wordt in een miniworkshop
verder ingegaan op het thema ‘Veerkracht’. Hoe werkt het oorlogsverleden van ouders door in het
leven van de huidige generaties? Bepaalt het ook je eigen keuzes? Heeft het nog gevolgen voor de
opvoeding van je eigen kinderen? Na afloop worden de bevindingen met elkaar gedeeld.

Praktische informatie:
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:
-

Zaterdag 27 oktober 2018
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn
11.00 - 16.00 uur
€ 3,50 p.p. NB aangepaste prijs

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
11.30 – 11.40 uur
11.40 – 12.20 uur
12.20 – 13.00 uur
13.00 – 13.45 uur
13.45 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur

inloop met koffie en thee
welkomstwoord door Nynke van Zwol
interactieve presentatie door Reggie Baay
lunch
uiteen in subgroepen voor een miniworkshop over ‘veerkracht’
terug bij elkaar, gelegenheid tot stellen van vragen en afronding
napraten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden
kan t/m 25 oktober a.s. via e-mail bij info@pelita.nl
PS de laatste bijeenkomst van dit najaar is:

15 december

