Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen
Telefoon: 06 5181 0095 (administratie KTOMM Bronbeek)
werkdagen tussen 9.00 uur en 11.00 uur

AAN: Geadresseerden Herdenking Slachtoffers Japanse
Jongenskampen op 22 augustus 2021
8 juli 2021,

Geachte heer, mevrouw,
De Stichting Japanse Vrouwenkampen en de Stichting Japanse
Jongenskampen zijn in 2019 intensiever gaan samenwerken. Dat resulteerde
in 2020, waarin geen fysieke herdenking op Bronbeek kon plaatsvinden als
gevolg van de pandemie, in een gezamenlijk uitgebrachte herdenkingsfilm.
(https://www.youtube.com/watch?v=YFTI6uR6buE&t=12s).
Tot zijn grote vreugde nodigt het bestuur van de Stichting Herdenking
Japanse Jongenskampen u van harte uit voor een eerste gezamenlijke
herdenking met de Stichting Japanse Vrouwenkampen op zondag 22 augustus
2021.
Wij herdenken de slachtoffers van de Japanse Vrouwenkampen en
Jongenskampen in voormalig Nederlands- Indië op het terrein van het
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, Velperweg
147 te Arnhem.
Ondanks de versoepelingen in het Covid-19 beleid hebben we nog wel te
maken met enige belemmeringen voor onze jaarlijkse herdenking.
Zo mogen wij dit jaar minder gasten fysiek ontvangen op het terrein van
Bronbeek.
Wij zullen daarom uit diegenen die zich aanmelden voor de herdenking 150
personen ’blind’ laten kiezen door een onafhankelijke derde om dit jaar fysiek
aanwezig te zijn bij de herdenking.
1

Voor diegenen die helaas niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn, wordt
de herdenking ook ‘live’ uitgezonden door middel van een livestream.
Instructies hoe u daaraan kunt deelnemen krijgt u uiteraard vooraf
toegezonden.
Dit jaar zal er ook geen grote tent staan, waarin wij onze gasten kunnen
ontvangen en verwelkomen en zal er na afloop van de herdenking geen
gezamenlijke Indische maaltijd zijn in de Kumpulan op het terrein van
Bronbeek. Wel kan men – met inachtneming van de dan geldende
coronamaatregelen - bij vroege aankomst in de Kumpulan een kop koffie/thee
drinken. De toiletten zijn dan ook geopend.
De herdenkingsplechtigheid bij de beide monumenten zal beginnen om 11.00
uur.
Onze spreker dit jaar is Bart Nauta, historicus en onderzoeker bij het ARQ
Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Hij zal zijn voordracht
houden over Indische cultuur en de relatie tot identiteit.
De plechtigheid wordt afgesloten met het defilé langs beide monumenten,
waarbij er gelegenheid is om bloemen te leggen bij het monument en/of bij de
namenwand die weer zal zijn opgesteld.
Wij zorgen voor een lunchpakket dat u bij uw vertrek na afloop van de
herdenking zult ontvangen.
Omdat wij helaas een beperkt aantal personen kunnen uitnodigen, verzoeken
wij u met klem uiterlijk 17 juli as. te laten weten bij voorkeur via e-mail dan
wel door bijgaande antwoordstrook of u fysiek aanwezig wilt zijn. Het belang
van uw tijdige reactie is dat wij, als u niet aanwezig wil of kunt zijn, in uw
plaats een ander kunnen uitnodigen om fysiek aanwezig te zijn.
Hierna ontvangt u een bevestiging of u fysiek aanwezig kunt zijn bij de
herdenking.
Mocht u na deze bevestiging onverhoopt toch niet kunnen komen dan
verzoeken wij u dit per omgaande telefonisch te laten weten aan de
administratie KTOMM 06 5181 0095 werkdagen tussen 9 uur en 11 uur.
Het programma van de herdenking ontvangt u medio augustus ’21.
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U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden door een e-mail te zenden
aan het mailadres:
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
naar sturen aan:
KTOMM Bronbeek, t.a.v.
de Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Indien gewenst kunt u zich laten begeleiden door maximaal 1 persoon. In dit
geval ontvangen wij ook graag de gegevens van uw begeleider.
Tot slot willen wij u zeer bedanken voor de vele donaties aan onze stichting.
Ook dit jaar zijn donaties weer meer dan welkom. Donaties kunnen worden
overgemaakt op IBAN-nummer: NL88INGB0002896505, t.n.v. SHJJK.
Wij hopen u te mogen ontmoeten bij de herdenkingsplechtigheid op zondag
22 augustus 2021,
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen.
Rob Hagenbeek
Merijn Ritmeester
Thomas Ritmeester
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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 Japanse Jongenskampen. 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 terug rijden.
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 22 augustus 2021
Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen
Naam en voorletters:

Adres:
Postcode / woonplaats
Geboortedatum:
Telefoonnummer:

E mailadres:

Begeleider: ja/nee

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het vfonds
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