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Afscheid  
In december namen we afscheid van Ruud Schouten, die jaren onze technisch websitebeheerder 
is geweest. Deze functie wordt nu overgenomen door Tosh Koot. 
Wij hebben in 2007 ook afscheid moeten nemen van een paar vertrouwde en dierbare donateurs, 
onder wie Eva Vlug die in haar laatste levensfase haar verhaal bij het tv programma Netwerk  heeft 
gedaan en de oud-penningmeester Frans van den Enden. 
 
Donateursdag  
Op 6 januari was er de open dag voor onze donateurs in het museum in Aalten, waar de expositie 
‘Getekend geboren’ bezocht kon worden. Hiervoor was grote belangstelling en deze dag was er 
een van warme Herkenning. 

 
Jongeren  
We hadden een jongerendag (3e generatie) gepland in oktober; deze is niet doorgegaan wegens 
gebrek aan aanmeldingen. We kregen toch nog vragen voor een bijeenkomst: het bestuur bekijkt 
nu of er in 2008 iets voor jongeren kan worden gedaan. 
 
Vrijwilligers  
Op 15 september werd voor  onze vrijwilligers een dag in Zwolle georganiseerd, waarop het 
beleidsplan 2007 – 2010 werd besproken en er ook weer gezellig kon worden bijgepraat. 
 
Het telefoonteam  
Dit  werd geconfronteerd met langdurige ziekte van een van hen. Zij hebben dit met elkaar goed 
opgevangen. Na de uitzending met Eva Vlug en over het boek van  Zonneke Matthee bleek weer 
eens hoe belangrijk het telefoonteam is: er kwamen meer dan 50 telefoontjes bij de hulplijn binnen. 
 
Informatievoorziening  
Er zijn in 2007 weer vier Bulletins verschenen en in april is door de Werkgroep de lezingenbundel 
‘Getekend geboren’ uitgegeven met de teksten, gepresenteerd door de verschillende sprekers, die 
aanwezig waren op het symposium op 17 november 2006 ter gelegenheid van de gelijknamige 
tentoonstelling. 
 
De website  
In het najaar is na veel plussen en minnen eindelijk onze nieuwe website gestart, die er dan ook 
heel goed uit ziet: www.werkgroepherkenning.nl 
 
Compendium 
Er is nog steeds veel vraag naar het Compendium met een overzicht van de geschiedenis van 
Kinderen van “foute ouders”  en daarom is daarvan een herziene uitgave gemaakt. 
 
Ondersteuning projecten  
Herkenning is vertegenwoordigd in de Begeleidings- 
commissie van het project “Open Archief”, dat naar wij hopen op 1 februari 2008 van start gaat. 
 
Bestuur  



Paul Mantel is teruggetreden als bestuurslid en als hoofdredacteur voor het Bulletin. 
Laatstgenoemde taak is door Gonda Scheffel-Baars overgenomen.  
Cuny Holthuis heeft besloten het voorzitterschap volledig op zich te nemen en onder haar leiding 
hebben we zes keer vergaderd. Jeanne Diele-Staal heeft toegezegd in het nieuwe jaar het bestuur 
te komen versterken. 


