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Welkomstwoord

Rabo ClubSupport Stand van zaken

De eerste nieuwsbrief naar alle leden
van de Raad van Advies. De weg naar
de realisatie van de komst van Het
Hornemann Huis hangt van mijlpalen
aan elkaar, maar dit is er ook weer
eentje hoor!

Zoals jullie wellicht al via social
media voorbij hebben zien
komen, doet Stichting Het
Hornemann Huis mee met Rabo
ClubSupport.

Wat ben ik trots, dankbaar en blij dat
jullie je allemaal zo inzetten om een
bijdrage te leveren. Daar kan ik jullie
niet genoeg voor bedanken. Keep up
the good work!
In deze nieuwsbrief willen we jullie
meenemen in het proces dat we
doormaken om tot een fysieke
ontmoetingsruimte
voor
mijn
achterneefjes Edo en Lexje te komen.
Ideeën en suggesties die hieraan
bijdragen, zijn uiteraard altijd van
harte welkom. Alle beetjes helpen en
hiermee zijn we ook gekomen waar
we nu staan.
Martijn Docters
info@hethornemannhuis.nl
06 - 53 83 13 25

Met de bijdrage vanuit Rabo
ClubSupport kunnen we de
lesstof
over
de
Tweede
Wereldoorlog, zoals we die aan
jongeren over willen brengen,
verder concretiseren. We willen
niet alleen het verhaal vertellen,
maar ook beeldend maken en de
jeugd
uitdagen
de
gebeurtenissen van toen te
reflecteren op het heden en hun
dagelijks leven.

Rabo
ClubSupport
helpt
verenigingen
met
kennis,
netwerk en geld. En daarmee
hun omgeving. Tot 25 oktober
kunnen
leden
hun
stem
uitbrengen op hun favoriete
club. Dus ben je lid van de
Rabobank of ken je iemand in je
omgeving die lid is, dan zouden
wij het erg waarderen als wij op
een stem mogen rekenen.

Er loopt veel tegelijkertijd, maar
allemaal even waardevol. Graag
geven we een korte update:
- De website krijgt iedere dag
meer vorm. Jullie zijn met naam
(en eventueel motivatie en foto)
toegevoegd aan de pagina ‘Raad
van Advies’ (onder de knop
‘Mogelijkmakers’).
- Op 20 en 21 oktober jl. heeft
Martijn namens de Stichting een
bezoek gebracht aan Hamburg
en Neuengamme voor research.

In gesprek met…
Joop Caneel
Martijn heeft
een bijzonder
gesprek
gevoerd met
Joop Caneel
(84 jaar),
van Joodse
komaf en
samen met
zijn
moeder
de
enige
overlevenden van de oorlog
binnen zijn familie.

- Lange tijd hebben we het Van
Abbehuis als locatie voor Het
Hornemann Huis op het oog
gehad. Deze blijkt bij nader
inzien toch te klein voor de
ambities en plannen die wij
hebben. Momenteel richten we
ons op de Steentjeskerk, maar
mocht dat niet doorgaan dan zijn
er nog voldoende alternatieven.

De vader van Joop was een
collega van Flip Hornemann bij
Philips. Ook zij hebben in kamp
Vught gezeten. Zijn moeder
keerde terug naar Eindhoven en
daar hebben ze ondergedoken
gezeten totdat ze werden
verraden, verkocht en via
Westerbork naar Auschwitz
gedeporteerd. Zijn ooms, tantes
en vader zijn daar vermoord.

- We willen eind november een
bidbook indienen bij de
gemeente Eindhoven. Jullie
ontvangen nog een separate
e-mail met een verzoek om daar
vanuit je eigen expertise een
bijdrage aan te leveren.

Joop herinnert zich dat hij
tegelijkertijd
met
Lexje
Hornemann
in
het
concentratiekamp zat en dat ze
samen buiten speelden als dat
kon.

Tentoonstelling
Begin oktober heeft Martijn met Raad
van Advies-leden Gina Moens en Joyce
Dunci Jacobs een constructief gesprek
gehad over het inrichten van de
tentoonstelling in Het Hornemann
Huis. Uiteraard is de tentoonstelling
over Edo en Lexje permanent te
bezoeken, maar daarnaast willen we
wisselende exposities aanbieden. Gina
en Joyce gaan met de invulling hiervan
aan de slag.

Leerlingenuitwisseling
Met behulp van lid van de Raad van
Advies, Anne Henry, gaan we een
leerlingenuitwisseling opzetten voor
middelbare scholieren. Dat doen we
(in eerste instantie) met landen waar
de lotgenootjes van Edo en Lex
vandaan kwamen: België, Polen,
Frankrijk, Italië en Israël. Ook
leerlingen uit Hamburg worden
uitgenodigd. Alle leerlingen komen
naar Het Hornemann Huis in
Eindhoven waar hen een meerdaags
programma wordt aangeboden. Het is
de
bedoeling
dat
de
leerlingenuitwisseling een jaarlijks
terugkerend evenement wordt.

