
 

 

Het Nederlands Veteraneninstituut nodigt Molukse KNIL-militairen, hun kinderen en kleinkinderen uit voor 

een ontmoeting in Doorn op 16 juli 2022. 

 

Bijzondere zorgplicht ook voor Molukse KNIL-militairen en 2e en 3e generatie 

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op 

optimale zorg en dienstverlening. Dat is sinds 2014 formeel verankerd in de wet. Die zorg kunt u krijgen via 

het Nederlands Veteraneninstituut.  

 

Naar het Nederlands Veteraneninstituut als u geen militair bent?  

Het Nederlands Veteraneninstituut is misschien niet de eerste organisatie waar u voor zorg aan denkt. 

Misschien wist u niet, dat uw vader of opa ook de veteranenstatus heeft. Toen het veteranenbeleid tot 

stand kwam (1990) zijn de KNIL militairen expliciet genoemd. Het Nederlands Veteraneninstituut heeft een 

aantal medewerkers/ hulpverleners die zich specifiek richten op mensen met een Molukse achtergrond. 

Soms hebben zij zelf ook Molukse ouders of grootouders. 

 

Kennis maken en ervaringen delen 

Tijdens de ontmoeting op 16 juli wordt uitgelegd wat de veteranenstatus en de Veteranenwet inhouden. 

Maar ook wat het Nederlands Veteraneninstituut kan betekenen. U kunt rekenen op een luisterend oor en 

herkenning van andere kinderen en kleinkinderen. Er is ruimte om ervaringen en verhalen over de invloed 

van het militaire verleden op uw leven uit te wisselen én voor al uw vragen. Het Nederlands 

Veteraneninstituut wil graag met u in gesprek over wat er bij u leeft en welke zorg of ondersteuning wij 

daarvoor kunnen bieden. Natuurlijk zorgen we ook voor Molukse hapjes en drankjes. 

 

Komt u ook? 

Meldt u aan voor deze Informatieve dag specifiek voor Molukse KNIL-militairen, hun kinderen en 

kleinkinderen. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar: info@veteranenloket.nl 

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op. 

Bel ons op 088 – 334 00 50 of stuur een mail naar info@veteranenloket.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlands Veteraneninstituut 
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Datum 

12 mei 2022 

 

Kenmerk 

 

 

Aan: 

Molukse KNIL-militairen, hun kinderen en kleinkinderen 

Nederlands Veteraneninstituut 

Willem van Lanschotlaan 1  

Postbus 125, 3940 AC Doorn 

+31 88 334 0050 

 

info@nlveteraneninstituut.nl 

nlveteraneninstituut.nl 

 

IBAN NL65 INGB 0009 5226 98 

KVK 30187277 

Betreft  

Uitnodiging Open Dag voor Molukse KNIL militairen en 2e en 3e generaties  

mailto:info@veteranenloket.nl
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Datum 

12 mei 2022 

 
Paul Hoefsloot  

Brigadegeneraal der Rijdende Artillerie  

Directeur-bestuurder 

 

Praktische gegevens 

Programma: 

• Ontvangst vanaf 14.00 

• Openingswoord door Paul Hoefsloot, directeur 

• Toelichting op veteranenwet, veteranenstatus en zorg- en dienstverlening van het Nederlands 

Veteraneninstituut door Tessa Willigenburg, hoofd Veteranenloket 

• Impact van het verleden op de 2e en 3e generatie: Wie ben ik? door Jose Imlabla 

• 17.00 Gezamenlijk eten  

• 18.00 Afsluiting 

 

Locatie en parkeren: 

Nederlands Veteraneninstituut  

Willem van Lanschotlaan 1  

Doorn 

Er zijn voldoende parkeerplaatsen en deze zijn gratis. 

 

 

 


