
Beknopt en voorlopig verslag over de bespreking over het toekomstig beleid 

van de Stichting Sakura 

Op 10 november 2001 heeft het bestuur en enkele genodigden een bespreking gehad met als 

centrale thema "bezinning op de doelstellingen en wijze van uitvoering van de Stichting". 

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:  

Dienstverlening: " Individueel", "algemeen", voorlichting bij het traceren, handleiding.. 

Individuele ondersteuning: hier blijkt nog veel vraag naar te zijn. 

Algemeen- andere maatschappelijke doelgroepen en opzetten van zelfhulpgroepen. 

Concreet : Opstellen van een concrete handleiding voor mensen die nog op  zoek zijn 

naar.................. 

Zusterorganisaties: zal nog nader uitgewerkt worden (oa kontakten met Indischplatform, 

kjbb etc.). 

Cultuur: overdracht van wederzijds cultuur, zowel voor lotgenoten en andere 

groepen/maatschappij. 

Website: verbetering van deze site. 

Bestuurssamenstelling: openstellen bij het vervullen van een  functie door niet lotgenoten  

(voor en nadelen werden besproken). Uiteindelijke beslissing we openstellen voor niet 

lotgenoten. 

Verwerkingsreizen: het opnieuw aan de orde stellen bij de onrechtvaardige toekenning bij de 

deelneming van deze reizen. 

Speerpunten:  

- Dienstverlening herzien 

- Uitbreiding doelgroep 

- Verbreding samenstelling bestuur 

- Verbreding doelstellingen 

Opmerking. 

Wij zijn ons er van bewust dat het bovenstaande niet volledig is. Waarom wij het toch hier 

publiceren is om verschillende redenen. Ondanks dat wij statutair als organisatievorm 

"Stichting" ondemocratisch mogen lijken, zijn wij als eerste organisatie die zich kwetsbaar- 

en dit altijd hebben gedaan opstellen. 



Geen enkele vereniging, gecontroleerd door leden, stelt zich op deze manier op naar de 

buitenwereld. 

Deze invalshoek brengt met zich mee dat slechts weinigen hier mee kunnen omgaan. Een 

ander reden is dat wij anderen, lotgenoten of niet, graag uitnodigen om hun reacties te 

geven. 

Een belangrijkste ( aanvullende ) doelstelling van ons is ook om niet alleen een bijdrage te 

leveren voor lotgenoten , maar ook een bijdrage te leveren in de wederzijdse kennis-

overdracht. Hiermee denken wij een heel bescheiden bijdrage te  leveren aan de wereld 

vrede. Dit heeft u al volop kunnen concluderen bij de activiteiten die wij hebben 

georganiseerd, denk aan de dagen van Wittem. 

Wij nodigen  u dan ook graag uit om uw reacties kenbaar te maken. 

R.Volckmann (voorzitter) 

 

 


