Nieuwsbrief 2
1. Nationale manifestatie op 23 april 2011 Windesheim Zwolle.
Wij zijn volop bezig met de invulling van het programma voor de landelijke manifestatie.
Daarbij heeft VUconnected de leiding voor wat betreft de organisatorische aspecten.
 Wij hebben inmiddels een lijst met gasten uit Wit Rusland die wij uitnodigen.
 Wij hebben de toezegging dat de ambassadeurs van Wit Rusland en Ukraine komen.
 Verschillende organisaties hebben gevraagd om een standje op de “markt van
Tsjernobyl initiatieven” (en wanneer u zich daarvoor nog niet hebt gemeld vragen wij
om dat zo snel mogelijk te doen; tsjernobyl25@solcon.nl)
 De inschrijving van deelnemers zal gebeuren via het (internet) systeem van
VUconnected. De inschrijving wordt ongeveer 4 weken van tevoren opengesteld. Wij
laten u weten wanneer het zover is.
Verdere informatie plaatsen wij ook op de website:
http://www.ruslandkinderhulp.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25
&Itemid=137
2. Tentoonstelling IBB
De tentoonstelling „25 Jahre nach Tschernobyl - Menschen – Orte –Solidarität“ komt in de
week voor Pasen naar Windesheim in Zwolle.
Opening op maandagmorgen 18 april. De tentoonstelling is voor het publiek te bezichtigen
van 18 tot en met 21 april. Openingstijden worden nog bekend gemaakt. Deelnemers van de
Landelijke manifestatie worden op 23 april vanaf 8.30 ontvangen in de tentoonstellingsruimte.
Plaats: Gebouw X van de Hogeschool Windesheim
Een indrukwekkende tentoonstelling. Bijzonder geschikt om met groepen en scholen te
bezichtigen. Wilt u iedereen in uw netwerk attent maken op deze tentoonstelling.
http://www.ibb-d.de/tschernobyl.html

3. Europese acties
Wij werken samen met Europese organisaties onder leiding van IBB in Dortmund.
Door hen wordt een partnerschapsconferentie georganiseerd in Minsk. De opgave datum is
verstreken maar mochten er nog belangstellenden zijn dan is het zinvol om contact met ons op
te nemen. Wij zoeken nog vertegenwoordigers van de Nederlandse media die mee zouden
willen gaan. Tijdens de conferentie worden ook Nederlandse initiatieven bezocht.
Wij nemen deel aan de Gedenkverantstaltung in Berlijn op 26 april in Friedrichstandtkirche.
Daarbij gaat het om “Tsjernobyl en de toekomst”.
De website van IBB geeft een goed overzicht van wat er in Duitsland gebeurd:
http://www.ibb-d.de/tschernobyl_aktuelles.html
4. Europees netwerk
Met de Europese partners lijkt het ons van belang om internetplatform te realiseren om elkaar
voor wat betreft de plaats en activiteiten snel te kunnen vinden. U kunt uw organisatie gratis
melden op: http://www.ecnchernobyl.eu/

Wilt u deze Nieuwsbrief doorsturen naar gastouders en naar al uw andere contacten die
wellicht zijn geïnteresseerd om deze bijzondere dag bij te wonen.

