AGENDA

UIT DE CLIËNTEN - EN DEELNEMERSRAAD

TEKST: MARGUERITE BERREKLOUW

Uit de CDR
De CDR heeft de eerste vergadering gehad met de nieuwe JMW-directeur, Margo Weerts, in aanwezigheid van Edi
Cohen van de Raad van Toezicht, voor het jaarlijkse contact tussen de CDR en de RvT. De door de vorige directeur
uitgezette beleidslijnen worden voortgezet. Ook Margo ziet het belang van een CDR en zei: “Jullie hebben een signaleringsfunctie.”
Het eerste wat de CDR signaleert is dat het vastgestelde jaarplan 2021 net zoals het vorige jaar uitblinkt in goede
bedoelingen en positief taalgebruik, maar dat er onvoldoende sprake is van een nulmeting en een tijdpad waarin
doelen gehaald moeten worden. Ook Margo ziet dat de begroting, de werkplannen en het jaarplan beter op elkaar
zouden kunnen aansluiten en beschouwt het als een eerste taak om het een en ander beter te stroomlijnen. Het is
belangrijk: JMW bestaat in een beweeglijk veld, zowel intern als extern.
Om met het eerste te beginnen, Asjer Waterman, medewerker van JMW voor Freyda, heeft ons verteld over de
opzet en de organisatie van Freyda, de afdeling van JMW die zich richt op de 25- tot 45-jarigen met een Joodse
achtergrond. Wij vonden het er heel goed uitzien en kregen door deze duidelijke presentatie een goed beeld van de
doelstellingen en het programma van Freyda. We spraken af dat we op de hoogte gehouden worden.
Wat de krachten van buiten betreft, is het belangrijk dat JMW zijn functie en positie in het hele zorgnetwerk voor
het voetlicht weet te brengen. Niet alleen om een goed en breed palet aan de gehele Joodse gemeenschap aan te
bieden, maar ook om in het blikveld van subsidiegevers te blijven.
Tenslotte stelt de CDR voor om meer aandacht te geven aan het Duits pensioen van de Duitse sociale verzekeringsbank. Er is te weinig over bekend bij mensen die er misschien voor in aanmerking komen. In een volgende vergadering zullen we hier uitgebreider op terugkomen, we krijgen dan meer informatie en zullen bespreken hoe JMW
dit wellicht nog beter onder aandacht van belanghebbende kan brengen.

De Stichting Gedenkstenen Meppel is op zoek naar eventuele
nabestaanden van onderstaande oorlogsslachtoffers. Dit in verband met
de te leggen stenen voor hen. Tot hun deportatie waren zij in Meppel
woonachtig. U kunt contact opnemen via
info@stichtinggedenkstenenmeppel.nl
Benjamin Stern (1877-1942)
Sara Stern-Polak (1896-1942)
Samson Frank (1912-1942)
Betje Brest-Polak (1894-1942)
Levie Brest (1933-1942)
Mietje Brest (1925-1942)
Rosetta Brest (1924-1942)
Benjamin Kroon (1882-1942)
Hanna Sara Kroon (1923-1942)
Sophia Rozendal-Bos (1899-1942)
Berni de Vries (1895-1942)
Ellen de Vries (1934-1942)

Betje de Vries (1896-1942)
Roosje Levie-Valk (1896-1942)
Clara Betty Levie (1925-1942)
Betty Clara Levie (1928-1942)
Jacob van Kleef (1887-1942)
Dina van Kleef-Frank (1883-1942)
Levy van Kleef (1921-1943)
Simon Cohen (1889-1942)
Eva Cohen-Levie (1884-1942)
Andries Cohen (1926-1944)
Sara de Vries-Cohen (1913-1944)
Hijman de Vries (1943-1944)
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