Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoe laat:

Lotgenoten middag
De Joriskerk in Borculo
Zaterdag 30 april 2022
12:00 - +/- 15:00

Wie ben ik?
Graag nodig ik u uit voor een speciale lotgenotenmiddag in het hart van Borculo. Wellicht
heeft u mijn naam de afgelopen tijd al eens voorbij zien komen. Mijn naam is Lisa Hukker,
mijn overgrootvader was een NSB’er. Over de schaamte en verdriet dat dit teweeg heeft
gebracht voor zijn nakomelingen maak ik mijn afstudeerdocumentaire ‘Doodzwijgen’.
Meer informatie over de film vindt u door op deze tekst te klikken.
Waarom deze middag?
De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met mijn onderzoek. Zo kwam ik
erachter dat het verhaal van mijn familie geen zeldzame is, maar dit vaak wel zo wordt
ervaren. In mijn film ga ik op onderzoek met mijn moeder naar wat haar overgrootvader
op zijn kerfstok heeft en waarom zij zich genoodzaakt voelde jarenlang enkel met haar
voornaam door het leven te gaan. Zo bezoeken we o.a. het CABR. 30 april zal voor mijn
moeder de eerste keer in haar 55 jaar worden dat ze lotgenoten ontmoet.
Wat gaat er gebeuren?
U bent vanaf 12:00 van harte welkom in de Joriskerk waar we voor u een lunch verzorgen.
Rond 13:00 zal ik samen met mijn moeder de kerk binnenkomen. Mijn moeder heeft geen
idee wat haar te wachten staat, dus dit zal ongetwijfeld een bijzonder moment zijn voor
haar. De rest van de middag is er ruimte om ervaringen te delen met elkaar. Belangrijk om
te weten is dat deze middag wordt opgenomen en een scene in de documentaire wordt.
Het is daarom van belang dat u er comfortabel mee bent om met uw gezicht en verhaal op
camera te gaan.
Hoe op te geven
Gelieve u op te geven voor 24 april. Om het overzicht te bewaren is er plek voor 10 tot 15
mensen. Wilt u graag onderdeel uitmaken van deze bijzondere middag en de documentaire?
Stuur dan een mail naar lisa-96@hotmail.com met de volgende gegevens:
•
•
•

Uw naam
Uw emailadres/telefoonnummer
Dieetwensen / allergieën

Ik hoop u te mogen ontvangen op 30 april in Borculo!
Voor vragen kunt u mij mailen, of bellen/appen op 06 54908226.
stichting

werkgroep

herkenning

