Joodse Slachtoffers

Stolpersteine

Doel
Bewustwording van je eigen plaats of stad. Waar in jouw omgeving
hebben Joodse mensen gewoond die zijn opgepakt of weggevoerd en
nooit meer terug gekomen.

Beschrijving
Een Stolpersteine is een goudkleurige straatsteen die voor een woning
wordt gelegd waar mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
opgepakt en weggevoerd. Op de steen staan onder andere de naam,
geboortedatum en overlijdensdatum van het slachtoffer. Het is een
Duitse term, omdat de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in 1992 de
eerste stenen plaatste. In Nederland zijn de eerste Stolpersteinen in
2007 geplaatst. Stolpersteine betekent struikelsteen, je gaat met je neus
naar de grond om te lezen wie er gewoond heeft.
Inmiddels zijn er in heel Europa meer dan
40.000 Stolpersteinen geplaatst en er worden nog steeds stenen
geplaatst. Sommigen worden miniatuur-monumenten, want op 4 mei
worden er bloemen bij gelegd of een kaarsje bij gebrand.
Ga in je eigen woonplaats of wijk op zoek naar een stolpersteine en
zoek het verhaal achter deze stolpersteine uit.
Als je geen stolpersteine kunt vinden, kun je er zelf een maken. Maak
van stoepkrijt een stolpersteine en bedenk voor wie die stolpersteine zou
kunnen zijn.

Activiteitengebied
Identiteit, samenleving

Duur
1 – 2 uur

Groepsgrootte
Groepsactiviteit

Leeftijdsgroep
Welpen, Scouts, Explorers,

Locatie
Stad

Voorbereidingstijd
1 uur

Als je weet waar een Joods slachtoffer heeft gewoond en er is nog
geen stolpersteine voor dat huis, dan kun je ervoor zorgen dat er een
komt te liggen.
Je kunt ook een bestaande stolpersteine adopteren.
Het is in veel plaatsen mogelijk om een Stolpersteine te adopteren. Het
is dan de bedoeling dat je de kosten voor de steen en het plaatsen
betaalt. Dit gaat om zo’n 150 tot 200 euro. Dat kun je met acties
inzamelen, maar je kunt de adoptie ook inhoud geven door het verhaal
van het slachtoffer te onderzoeken.

Benodigd Materiaal
Tips
https://stichting-stolpersteine.nl/
http://struikelstenen.nl/struikelstenen-in-nederland/

Kijk voor meer programma’s op vrijheid.scouting.nl
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