
Links naar andere organisatiesLinks naar andere organisatiesLinks naar andere organisatiesLinks naar andere organisaties    
    

INOGINOGINOGINOG: : : : Stichting Belangenbehartiging Indische NaOorlogse GeneratieStichting Belangenbehartiging Indische NaOorlogse GeneratieStichting Belangenbehartiging Indische NaOorlogse GeneratieStichting Belangenbehartiging Indische NaOorlogse Generatie    

De Stichting Belangenbehartiging Indische NaOorlogse Generatie (INOG) is opgericht om de belangen te 

behartigen van diegenen wiens één of beide ouders/verzorgers de Tweede Wereldoorlog en/of de daarop 

volgende Bersiap/Politionele acties in het voormalig Nederlands Indië hebben meegemaakt. 

http://www.stichtinginog.nl/  

 

JIN: Vereniging van Japans Indische nazatenJIN: Vereniging van Japans Indische nazatenJIN: Vereniging van Japans Indische nazatenJIN: Vereniging van Japans Indische nazaten    

http://www.jin-info.nl 

 

JOK: Vereniging Joodse OJOK: Vereniging Joodse OJOK: Vereniging Joodse OJOK: Vereniging Joodse Ooooorlogskinderenrlogskinderenrlogskinderenrlogskinderen    

JOK is een vereniging voor iedereen die kind was in de oorlog, geboren tussen 10 mei 1919 en 15 augustus 

1945, met tenminste één Joodse ouder. JOK is er voor Joodse kinderen uit de onderduik, uit de Duitse en 

Japanse kampen, voor de kinderen van gemengd gehuwde of zgn. geariseerde ouders en ook voor hen, die 

als kind in de oorlog zogenaamd niets hebben meegemaakt omdat zij in het buitenland verbleven. 

http://www.j-o-k.nl/index.html  

 

JONAG: Vereniging voor JONAG: Vereniging voor JONAG: Vereniging voor JONAG: Vereniging voor de Joodse nde Joodse nde Joodse nde Joodse naoorlogsaoorlogsaoorlogsaoorlogse generatiee generatiee generatiee generatie    

http://www.jonag.nl/  

 

KOMBI: Kinderen van de Oorlog en Maatschappelijke Begeleiding en InKOMBI: Kinderen van de Oorlog en Maatschappelijke Begeleiding en InKOMBI: Kinderen van de Oorlog en Maatschappelijke Begeleiding en InKOMBI: Kinderen van de Oorlog en Maatschappelijke Begeleiding en Integratie tegratie tegratie tegratie     

KOMBI wil een ontmoetingsplaats zijn voor Kinderen van de Oorlog. Vanuit heel Nederland ontmoeten bij 

KOMBI ‘kinderen’ van de verschillende 'achtergronden' elkaar.  

http://www.stichting-kombi.nl/ 

 

KvV: Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 19KvV: Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 19KvV: Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 19KvV: Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940404040----1945194519451945  

http://www.verzetskinderen.nl/  

 

Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO IILandelijk Steunpunt Gastsprekers WO IILandelijk Steunpunt Gastsprekers WO IILandelijk Steunpunt Gastsprekers WO II----HedenHedenHedenHeden    

Het Steunpunt wil het bezoek van ooggetuigen van de oorlog aan scholen stimuleren. Daarvoor zijn bij het 

Steunpunt gastsprekers aangesloten die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog 

of over recente conflicten en vredesmissies. Deze ooggetuigen vertellen hun persoonlijk verhaal voor de 

hoogste groepen van het basisonderwijs en alle klassen van het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. 

Andere organisaties en instellingen die in contact willen komen met een gastspreker kunnen het Steunpunt 

natuurlijk ook benaderen. 

http://www.steunpuntgastsprekers.nl 

 

SPO: Stichting Partners OorlogsgetroffenenSPO: Stichting Partners OorlogsgetroffenenSPO: Stichting Partners OorlogsgetroffenenSPO: Stichting Partners Oorlogsgetroffenen    

http://www.spo95.nl 

 

Stichting 1940Stichting 1940Stichting 1940Stichting 1940----1945194519451945    

De Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-

1945 én de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO).  

http://www.st4045.nl/ 

    

Stichting OverStichting OverStichting OverStichting Over----enenenen----Weer Weer Weer Weer  

De Stichting Over-en-Weer werd opgericht in 2006 en stelt zich ten doel om geschiedenissen, verhalen en 

ontwikkelingen in het noordelijk Nederland-Duitse grensgebied te bestuderen en uit te werken. 

Zo wil men komen tot een beter begrip van de menselijke betrekkingen in dit gebied. 

http://www.overenweer-hinundzurueck.nl/  

 



Stichting SakuraStichting SakuraStichting SakuraStichting Sakura    

Opgericht door en voor kinderen met een Japanse vader en een Indische of Hollandse moeder, geboren in de 

jaren 1940-1948 in het voormalig Nederlands Indië. 

http://www.stichting-sakura.nl/  

 


