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Data bestuursvergaderingen:
16 januari 2017 / 13 maart 2017 / 15 mei 2017 / 11 september 2017/ 30 oktober 2017/
27 november 2017
Projecten
Truus’ Children
Het jaar 2017 heeft volledig in het teken gestaan van het werven van voldoende financiën voor de
lange documentaire over de onbekende verzetsheldin Truus Wijsmuller. Het bestuur is verheugd te
melden dat zoveel partijen als ook privépersonen dit belangrijke historische document steunen.
Op basis van uitgebreide research is een veel grotere groep Holocaust survivors teruggevonden die
mede dankzij Truus Wijsmuller gered is. Hierdoor is besloten het project de omvang te geven dat het
verdient en pas af te ronden op het moment dat het inhoudelijk verantwoord is. Op dit moment zijn
er 23 ‘kinderen’ verspreid over de hele wereld getraceerd.
Met de getoonde interesse vanuit het Nederlandse publieke omroepbestel, is uitzending binnen dat
bestel vrijwel zeker gesteld. Uitzending zal in overleg komend jaar of begin 2019 plaatsvinden.
Voor het project werden diverse reizen gemaakt onder anderen naar Israël, Zurich, Duitsland,
Verenigde Staten en Canada. Tijdens deze reizen werden de overlevenden opgezocht en
geïnterviewd en werd aanvullende research uitgevoerd.
Financiën
Besloten is om de fondsenwerving volledig zelf te doen om zo de kosten hiervan zo laag mogelijk te
houden en de succesgraad te verhogen. De boekhouding 2017 is overgedragen aan de heer S. Spruijt
van Adviesbureau Spruijt, Amsterdam.
Bronzen Beeld Truus Wijsmuller
Stichting Ogen Open is begin 2017 benaderd door de beeldhouwsters Annet Terberg en Lea
Wijnhoven uit IJsselstein die hebben aangeboden aan de slag te gaan met het ontwerp van een
levensgroot bronzen beeld van Truus Wijsmuller. De stichting heeft enthousiast gereageerd maar
ook heel duidelijk aangeven hier geen eigen financiën voor aan te kunnen wenden. Wel staat in 2018
een gesprek hierover gepland met de gemeente Alkmaar (inclusief de burgermeester) en met de
Historische Vereniging Alkmaar (HVA).
Het bestuur juicht dit iniatief van Annet Terberg en Lea Wijnhoven van harte toe.
Aanvullingen
Tijdens de laatste vergadering in november 2017 is door het bestuur de hoop uitgesproken dat in
2018 opnieuw een grote slag gemaakt wordt richting de totstandkoming van de documentaire Truus’
Children, waarbij naar verwachting in 2018 het grootste deel van de financiering rond zal komen.

