
 
 
 

Nieuwsbrief Januari 2015 
 
 
Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 
 
Met deze late Nieuwjaarseditie van onze nieuwsbrief wil ik iedereen een gelukkig en goed 2015 wensen. Moge het 
jaar vreedzamer verlopen dan het begonnen is. De aanslagen in Parijs waren een schok. De gebeurtenissen wijzen 
ons op grote problemen in verschillende Europese landen. De grote demonstraties, zoals die ook hier in Nederland 
gehouden werden, geven hoop dat de aanslagen er niet ertoe leiden dat de maatschappij nog verder ontwricht en 
verdeeld raakt.  
 
Na de positieve reacties op onze eerste uitgave hebben wij besloten de nieuwsbrief alleen nog maar digitaal te 
versturen. 
 
Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen. 
 
Barbara Schöpping  
 
 
 
 

 
 
 

 
Oproep: Nederlandse deelnemers 
gezocht!  
 

Voor de 8e keer organiseert ASF Nederland in 
samenwerking met de Anne Frank Stichting het 
uitermate boeiende seminar 'Paths of Prejudice and 
Justice'. Het 4-daagse programma houdt zich bezig met 
de vraag of gerechtigheid na genocide mogelijk is.  
We zijn zeer verheugd dat het vfonds de uitvoering van 
het seminar financieel steunt. Dit jaar zal het seminar 
deelnemers uit Duitsland, Nederland en Bosnië, Servië, 
Kroatië welkom heten. Op dit moment zijn we nog 
op zoek naar geïnteresseerde Nederlandse 
deelnemers. Voor meer informatie zie de folder of 
neem contact op met mevr. Barbara Schöpping: 
asf@xs4all.nl. meer lezen 

 

 
Berlijn, 10 november 1989 - een dag na de grensopening.  
(© AP) 
 
 
 
 

 
Dubbele hereniging 
  

Op  9  november  1989  was  ik  ’s  middags  in  de  woonkamer  
van mijn overgrootmoeder, in een klein dorp in het 
Westen. Het West-Duitse journaal meldde iets wat 
niemand van ons begreep. Zeker ik niet, ik was toen zes 
jaar oud. Reisbeperkingen vanuit de DDR zouden 
worden opgeheven. Wat betekende dat? Later die avond 
verschenen de bekende beelden op de tv van feestende 
mensen bij de Muur in Berlijn, dat was duidelijk. Niet 
voor mij! Mensen om me heen huilden, daarom dacht ik 
aan oorlog. Net twee weken eerder mochten mijn ouders 
met mijn broer en mij de DDR voorgoed verlaten. Een 
aanvraag voor gezinshereniging met onze West-Duitse 
familie werd na drie jaar goedgekeurd. Bij het vertrek 
had de soldaat aan de grens nog gezegd dat we nooit 
meer terug mochten komen. Oma en opa die 
achterbleven, zou ik dus nooit meer mogen zien. Twee 
weken later was er dus dat onbegrijpelijke 
nieuwsbericht. meer lezen 

https://www.asf-ev.de/fileadmin/Redaktion/LAENDERSEITEN/Netherlands/Fotos/Nieuws/Nieuws_Agenda/CtJ_2015_ASF_Flyer-01_metLOGOS.pdf
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-januari-2015/oproep-nederlandse-deelnemers-gezocht.html
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-januari-2015/dubbele-hereniging.html


 
 
 

Kohnstamm in de Schouwburg 
 

Woensdag 29 oktober was het zover: de 4de ASF-
themamiddag over  ‘Europa –De erfenis van Max 
Kohnstamm’ vond plaats in de bovenzaal van de 
Hollandsche Schouwburg te Amsterdam.  
Bij aankomst werd iedereen meteen geconfronteerd met 
de veranderingen die de laatste tijd in ons werelddeel zo 
ingrijpend en noodzakelijk zijn: voor het gebouw – dat 
onderdeel is van het Joods Historisch Museum – staat 
een politiecontainer opgesteld en is de straat dusdanig 
afgezet dat er geen auto meer voor de ingang kan 
stoppen. Wat betekent Europa in het licht van de 
opleving van antisemitisme en andere vormen van 
discriminatie en haat?  
Daarover ging het deze middag, die door Bertien Minco 
met verve werd geleid.  meer lezen 

 

Beth Shalom: een veelzijdig project 
 
Hallo, ik ben Elena Joost, 20 jaar oud en ik kom uit 
Sprockhövel, een klein stadje in de buurt van 
Dortmund, Duitsland. Sinds september 2014 werk ik als 
ASF-vrijwilligster voor een jaar bij het joodse 
bejaardentehuis Beth Shalom. 
Beth Shalom bevindt zich in Buitenveldert, een 
buitenwijk van Amsterdam. Hier wonen 170 bejaarden, 
veelal van joodse afkomst. De joodse bewoners kunnen 
hier nog op hoge leeftijd hun joods geloof actief belijden 
en volgens de joodse wetten leven.  Zo is de keuken 
bijvoorbeeld helemaal koosjer.  
Beth Shalom is al sinds 2010 een projectpartner van 
ASF Nederland. Mijn voorgangers werkten er echter 
maar twee dagen per week. Ik ben de eerste 
vrijwilligster die er voltijds - 4 dagen in de week - werkt.  

meer lezen 

 
 
 

Nieuws en aankondigingen  
 Op 11 februari vindt bij RADAR in Rotterdam de 

volgende bijeenkomst van projectpartners en 
mentoren plaats 

 De ASF-Jahresversammlung 2015 vindt plaats op 
24 en 25 april in Potsdam. Informatie en 
aanmelden binnenkort via www.asf-ev.de 

 ‘Verzet  je’  – met dit programma gaan de ASF-
vrijwilligers in mei bij scholen langs 

 In juni zullen er vijf stagiaires van het Duitse 
bedrijf Würth gedurende twee weken meelopen 
met ASF-vrijwilligers in hun organisaties 
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