UITNODIGING INDIË-HERDENKING
15 AUGUSTUS 2017
… zoveel niet verteld …

Ter nagedachtenis aan
alle mannen, vrouwen en kinderen
die gestorven zijn
ten gevolge van de Japanse bezetting
en de Bersiapperiode in

NEDERLANDS-INDIË

Op dinsdag 15 augustus 2017 wordt de Indië-Herdenking
gehouden bij het Indië-monument, gelegen in de
achtertuin van Woonzorgcentrum Raffy aan de Bernard de
Wildestraat 400 te Breda.
Elk jaar komen er meer mensen naar onze 15 augustus
herdenking. Jongeren doen ook mee, voelen zich
betrokken en willen graag weten wie ze zijn. Zij willen
verhalen horen en weten wat er is gebeurd. Hoewel er veel
bekend is, blijkt er ook veel waar men geen weet van heeft.
Als thema voor de herdenking is daarom gekozen:

... zoveel niet verteld ...
U bent van harte uitgenodigd om deze Indië-herdenking bij
te wonen. Ook zij die geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, zijn van harte welkom.
Om klokslag 14.00 uur begint de herdenking. Reden voor
ons om u te verzoeken reeds om 13.45 uur in de grote
tent of in de aangrenzende ruimtes van Raffy plaats te
nemen.

PROGRAMMA


13.45 uur

muziek/zang



14.00 uur

aanvang herdenking

 toespraken afgewisseld met muziek
 het ’Indisch Onze Vader’





eerbetoon met:
één minuut stilte
het hijsen van de Nederlandse driekleur
het zingen van het Wilhelmus
krans-/bloemlegging op afroep

15.15 uur
monument

aanvang defilé langs het
gelegenheid voor bezoekers om
eigen of aangereikte bloemen bij
het monument te leggen

Als organisatie kunt u een bloemstuk op afroep bij
het monument leggen. Indien u hieraan wil
deelnemen, gelieve de naam van de organisatie met
vermelding van de namen van de bloemenleggers
vóór 1 augustus 2017 door te geven aan Magda
Wallenburg (m.wallenburg@arjati.nl)

Tentoonstelling
Will van de Corput brengt het leven en werken in diverse
Jappenkampen in beeld. Ook zijn eigen levensverhaal is
onderdeel van de tentoonstelling. Verder kunt u bij Will
folders meenemen van de Oorlogsgravenstichting.
Documentatietafel
Verschillende documentatie over de periode voor, tijdens
en na de oorlog in Azië liggen ter inzage. Vrijwilligers zijn
aanwezig om te luisteren naar uw verhaal en in te spelen
op uw vragen.
Project oorlog in Azië
Leerlingen van KBS Kievitsloop te Breda laten zien hoe zij
de adoptie van het Indië monument praktisch vorm geven
en hoe de verbinding gelegd wordt tussen het heden en het
verleden.
Ontmoeting
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en om met
elkaar na te praten. De toko en het grand café zijn
geopend, waar u voor eigen rekening een hapje en/of een
drankje kunt kopen.
Organisatie
Stichting Arjati met hulp van vrijwilligers, particuliere
donateurs, Stichting Woonzorgcentrum Raffy, KBS
Kievitsloop, Groep Luchtmacht Reserve en Gemeente
Breda. Wilt u financieel bijdragen? Dit kan op
rek.nummer NL 82 RABO 0134668723 t.n.v. Stichting
Arjati te Breda onder vermelding van ‘herdenking’.
Contactgegevens:
Magda Wallenburg (voorzitter)
Tel. (076) 522 51 50 (Raffy) of mobiel 06 30879642
Email: m.wallenburg@arjati.nl Website : www.arjati.nl

