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Nieuwsbrief juli 2020 
 
 

 
Beste Donateur,  
 
Na een tijd van letterlijk opgesloten zijn of vastgezet voelen 
door de Corona-maatregelen, kunnen we langzaamaan weer 
wat vrijer ademhalen.  
Alsof we opnieuw geboren zijn. Of zoals Niek het laatst 
uitdrukte: “als een wederopstanding”. Wederopstanding is wel 
wennen trouwens. En kunnen we de nieuwe ruimte ook nieuw 
(blijven) beleven, of gaan we herhalen wat we hiervoor deden?  
Het antwoord is, natuurlijk en zoals altijd: als we bewust 
worden en blijven kan het anders.  
En ja: zo af en toe zal uit een kelder, krocht of zolder van ons 
‘zijn’ een oude pijn of shock opduiken. En je daar dan niet door 
in de luren laten leggen. 
 

1,5 meter 
Wij hebben uit verschillende bronnen meerdere 1,5 meters archiefmateriaal 
ontvangen. Die hebben we uitgezocht en we 
kunnen nu weer meer dan 50 items aan 
bewegende beelden of spraak aan het archief 
toevoegen. 

 

Websitevernieuwing 
We hebben het plan opgevat om onze website door te 
lichten. Na vijf jaar functioneren wordt dat weer eens tijd.  
We denken onder andere aan een andere homepage, 
waarbij we in kunnen spelen op actualiteit. 
Uiteraard doen we regelmatige updates, zowel technische 
als inhoudelijke. Voor wat betreft dat laatste: de 
nieuwsbrieven worden er elke drie maanden op gezet en bij 
het uitkomen van een nieuw boek worden die titels in alle 
talen, inclusief inkijkhoofdstuk toegevoegd. 
We zijn, zoals vermeld in het afgelopen jaarverslag, best 
tevreden over het bereik: 2169 nieuwe bezoekers in 2019 en 
we kunnen regelmatig via de website aangevraagde boekjes 
of MP3’s versturen.  
Hiernaast zie je uit welk land die bezoekers vandaan kwamen. 
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ANBI of niet 
We buigen ons, met Fennie voorop, over een nieuwe ANBI-
status-aanvraag.  
Wij denken dat we na 5 jaar werk (en een aanpassing van een 
regel in de statuten aan de werkelijkheid) dat we ook voor de 
belastingdienst aannemelijk kunnen maken dat onze stichting 
een ‘algemeen nut beogende instelling’ is. Het voordeel van een dergelijke status is 
dat wij over schenkingen die boven een bepaalde grens uitkomen geen belasting 
hoeven te betalen. En een ander voordeel is dat mensen die schenken of doneren 
dat in de belastingopgave kunnen aftrekken.   
 

Blijf jij in dit kalenderjaar weer betrokken bij ons werk? 
 
 
Mocht je dit jaar nog niet gedoneerd hebben, 
dan hopen wij dat je dat alsnog gaat doen. 
 
 
 
 

 
 
Met vriendelijk groet Mim van der Meij, Frieda Drijver, Fennie Vrij en Rens Looij 
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