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Projecten 

De Stichting heeft zich het grootste deel van 2018 gericht op het zo goed mogelijk 
ondersteunen van de tot stand brenging van het internationale filmproject Truus’ Children 
dat in de ogen van het bestuur van de Stichting van groot historisch belang is.  

Voortgang project(en)  

Het hierboven genoemde filmproject Truus Children is in het kalenderjaar 2018 
uitgegroeid tot een groot, ook internationaal in de belangstelling staand filmproject. 
Inmiddels zijn door de makers al 17 ‘kinderen’ teruggevonden die door mevrouw Truus 
Wijsmuller vlak voor- en tijdens WO2 zijn gered. De bedoeling is al deze ‘kinderen’ -  die 
na de oorlog verspreid over de hele wereld zijn gaan wonen -  voor de film 
te interviewen.   

Om die reden was het dit jaar van groot  belang om zoveel mogelijk fondsen te werven 
zodat deze interviews daadwerkelijk plaats konden vinden. Op dit moment is er al steun 
toegezegd door onder anderen: Democratie en Media, Edli, Lexhanna, Zukunftfonds 



Oostenrijk, Stichting Erik en Hans, Salomon de Jong Stichting, Prins Bernard Cultuur Fonds, 
Doco Charitas, Stichting Shalom en meerdere privé-personen.  

 
In het komende jaar zal de Stichting zich verder blijven inzetten voor het verkrijgen van 
steun voor Truus’ Children. Daarnaast zal de Stichting lezingen organiseren over de 
making off van de film op onder anderen middelbare scholen in binnen- en buitenland en 
vertoningen verzorgen op uitnodiging van ondermeer de Soroptimisten en de Rotary in 
verschillende steden in Nederland. De Stichting hecht belang aan een dergelijke 
verspreiding van de boodschap van deze film: Make a Difference, omdat dit thema zeer 
nauw aansluit bij het oogmerk van Stichting Ogen Open.  
 
 
Media 
Stichting Ogen Open kreeg door het project Truus’Children veel media-aandacht, zowel in 
binnen- als buitenland. Zo verschenen er artikelen in het Algemeen Dagblad, Nieuw 
Israëlitisch Weekblad, Historisch Nieuwsblad en The Times of Israël. Deze vorm van 
communicatie is een goede manier om de boodschap van de film naar buiten te brengen. 

Financiën 

Zie jaarrekening Adviesbureau voor de Detailhandel.  

Opmerkingen 

Het bestuur van Stichting Ogen Open dankt alle donateurs die het project Truus’ Children 
het afgelopen jaar hebben gesteund.  Dit geeft hoop en vertrouwen dat we in 2019/2020 
dit mooie project daadwerkelijk kunnen realiseren en de documentaire in première zal 
kunnen gaan en via distributie een zo groot mogelijk publiek kan bereiken.  

Voor alle verdere acties, mediamomenten en ander nieuws verwijzen wij naar onze 
website  www.stichtingogenopen.nl. 

  

 


