Heeft u klachten die samenhangen met
uw verleden of dat van uw ouders in de
Tweede Wereldoorlog in Europa of in
Zuidoost-Azië? Dan kunt u een beroep
doen op psychosociale hulp van het
Nederlands Veteraneninstituut.
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met het oorlogsverleden
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Gespecialiseerde maatschappelijk
werkers met specifieke kennis over de
Tweede Wereldoorlog helpen u om te
gaan met klachten die samenhangen
met de Tweede Wereldoorlog of om
antwoorden te krijgen. Dat kan in de
vorm van individuele gesprekken (met of
zonder partner) of in groepsgesprekken
met een hulpverleningskarakter, waarbij
ruimte is voor herkenning en erkenning.

Eerste generatie
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er
langzaamaan meer aandacht voor de
psychische gevolgen waar veel ver
zetsdeelnemers en slachtoffers mee te
maken kregen. Voor goede hulp is speci
fieke achtergrondkennis nodig. Hulpver
leners moeten actuele gebeurtenissen
kunnen zien door de ogen van mensen
die getekend zijn door wat ze hebben
meegemaakt en weten wat machteloos
heid is.

Eerste generatie oorlogsgetroffene
in Europa:
“De eerste jaren na de oorlog werd
ik vaak ’s nachts wakker. Dan zat ik
weer in dat vieze hok. Ook het feit
dat je niks kon krijgen na de oorlog.
Ik heb me zó moeten inspannen om
iets op te bouwen. Toen de kinderen
kwamen, vervaagden de oorlogser
varingen wat. Totdat mijn zoon vroeg:
pa, je hebt zoveel meegemaakt, wil je
dat eens op schrift zetten? Tien jaar
lang heb ik geschreven, in stukjes en
beetjes kwam alles op papier.”
Tweede generatie oorlogs
getroffene, verzetskind:
“Je kunt helemaal niet in het hier en
nu leven. Ik moet minderen met die
oorlog, maar dat gaat niet echt goed,
omdat het steeds terugkomt.”
Bron: Leyden Academy (2021)
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Otjeh Bakarbessy, gespecialiseerd
maatschappelijk werker:

Heeft u vragen
of zoekt u hulp?
Bent u van de eerste of tweede
generatie oorlogsgetroffenen?
Wij luisteren naar uw wensen en
behoeften. Meld u aan via Stich
ting Pelita of Stichting ’40-’45.
Stichting Pelita
Slachtoffers WOII
in Zuidoost-Azië

“Van aanpassing en vervreemding

088 – 330 5111

naar verbinding en kracht!”

info@pelita.nl
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