Stichting Japanse Vrouwenkampen
Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen

Telefoon: (026) 376 35 78/06 51 81 00 95 (KTOMM
Bronbeek) tussen 10.00 uur en 12.00 uur
AAN:
Geadresseerden Herdenking Slachtoffers Japanse
Vrouwenkampen en Japanse Jongenskampen op 21 augustus 2022
5 juli 2022
Geachte heer, mevrouw,
Sinds 2019 werken de besturen van de Stichting Japanse Vrouwenkampen en
de Stichting Japanse Jongenskampen samen. Deze samenwerking is vruchtbaar
en positief gebleken en wordt dan ook in 2022 voortgezet en uitgebouwd.
De beide besturen nodigen u van harte uit voor de herdenking van de
slachtoffers van de Japanse Vrouwenkampen en Japanse Jongenskampen in
voormalig Nederlands- Indië op zondag 21 augustus 2022 op het terrein van
het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, Velperweg
147 te Arnhem.
Vanaf 10.00 uur wordt u in de grote witte tent nabij de Kumpulan ontvangen
met koffie, thee en cake waarna om 11.00 uur de herdenkingsplechtigheid bij
de beide monumenten zal beginnen.
Voor diegenen die helaas niet fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt de
herdenking ook ‘live’ uitgezonden door middel van een livestream. Instructies
hoe u daaraan kunt deelnemen krijgt u vooraf aan de herdenking toegezonden.
Onze spreker dit jaar is prof. dr. Nicole Immler, professor Historical Memory
and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek.
Zij zal haar voordracht houden over “Herdenken om te verbinden in de
meerstemmigheid”.
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De plechtigheid wordt afgesloten met het defilé langs beide monumenten,
waarbij er gelegenheid is om bloemen te leggen bij de monumenten en/of bij
de namenwand die weer zal zijn opgesteld.
Na de herdenkingsplechtigheid bij de monumenten op Bronbeek is er de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij een Indische maaltijd op de jaarlijkse
reünie in de Kumpulan op het terrein van Bronbeek. Aan de maaltijd zijn geen
kosten verbonden.
Wij nodigen u uit om op de herdenking het herdenkingssymbool, de Melati, te
dragen.
Indien u de herdenking en aansluitend de reünie wenst bij te wonen,
verzoeken wij u om u vóór 8 augustus 2022 aan te melden bij voorkeur via email dan wel door bijgaande antwoordstrook.
Het programma van de herdenking ontvangt u medio augustus ’22.
U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden door een e-mail te zenden
aan het mailadres:
Deelnemers Vrouwenkampen: japansevrouwenkampen@gmail.com
Deelnemers Jongenskampen: voorzittershjjk@gmail.com
met het verzoek in uw aanmeldingsmail uw volledige naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum op te geven.
Indien e-mail niet mogelijk, dan het volledig ingevulde formulier per post
sturen aan:
KTOMM Bronbeek, t.a.v.
Stichting Japanse Vrouwenkampen/ Stichting Herdenking Japanse
Jongenskampen
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Indien gewenst kunt u zich laten begeleiden. In dit geval ontvangen wij ook
graag de gegevens van uw begeleider(s).
Tot slot willen wij u zeer bedanken voor de vele donaties aan onze stichting.
Ook dit jaar zijn donaties weer meer dan welkom.
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Donaties voor Vrouwenkampen kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL72RABO 0158 8058 01, t.n.v. St. Japanse
Vrouwenkampen.
Donaties voor Jongenskampen kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL88INGB 0002 8965 05, t.n.v. SHJJK.
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten bij de herdenkingsplechtigheid op
zondag 21 augustus 2022,
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Japanse Vrouwenkampen,
Corinne Dijkstra en Richard Rhemrev,
Het bestuur van de Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen,
Merijn Ritmeester en Thomas Ritmeester

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG met aangescherpte wetgeving rond de privacy van kracht. Wij
vragen u daarom uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen blijven gebruiken voor
de administratie, correspondentie en organisatie betreffende de doelstellingen van De
Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse vrouwenkampen. Zonder uw toestemming worden
uw persoonlijke gegevens uit de administratie gehaald en vervalt de communicatie met u,
maar als u toestemming geeft hoeft u niets te doen.
Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het vfonds
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Aanvullende informatie
Per openbaar vervoer naar Bronbeek. U kunt het landgoed Bronbeek met het
openbaar vervoer bereiken door de bus naar Velp (lijn 1) te nemen. De halte
bevindt zich aan de voorzijde van het Centraal Station Arnhem. Deze bus stopt
voor de ingang van Bronbeek en rijdt 4x per uur. De rit duurt ongeveer 15
minuten.
Per auto naar Bronbeek
U kunt het landgoed Bronbeek via de ingang Velperweg 147 oprijden. U dient
er echter rekening mee te houden dat op het terrein van het landgoed
Bronbeek beperkte parkeermogelijkheden zijn. De verkeersregelaars geven
daarover aanwijzingen. Wanneer de parkeerplaatsen zijn uitgeput kunt u
buiten Bronbeek een parkeermogelijkheid in de buurt zoeken, maar het is
vrijwel altijd mogelijk om in de buurt te parkeren.
De organisatie heeft twee golfkarren beschikbaar die tussen de parkeerplaats
op het landgoed Bronbeek en de ceremonieplaats heen en terugrijden.
Een uitzondering wordt gemaakt voor bezitters van een invalidenkaart. Zij
kunnen op aanwijzing van de verkeersregelaars deze dag gebruik maken van
een beperkt aantal invalidenparkeerplaatsen op het landgoed Bronbeek.
Vergeet dus niet uw invalidenparkeerkaart mee te nemen en wees op tijd.

Wij vragen u dringend om u op tijd naar de herdenking bij de monumenten
te begeven.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het vfonds
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Aanmeldingsformulier herdenking 21 augustus 2022
Herdenking Japanse Vrouwenkampen én Japanse Jongenskampen
Naam en voorletters:

Adres:
Postcode /woonplaats
Geboortedatum:
Telefoonnummer:

E mailadres:

Opmerkingen:

Begeleider: ja/nee
Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het vfonds
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