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Stichting (Israel) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israel (SINJOI)

Periodieke nieuwsbrief no 10, juli 2006
Wordt gratis toegezonden aan alle ons bekende oorlogswezen..
Niet-leden worden verzocht een passende bijdrage te leveren aan de penningmeester 972-8-6881921.

Beste wezen en sympathisanten,

:מות
Voor vorige nie
druk hier
Op de nieuwsp
u het verslag le
ons uitstapje n
Tiberias.

In onze vorige nieuwsbrief, no 9 van mei 2006, vermelden wij dat er
onderhandelingen gaande waren tussen VBV / SINJOI enerzijds en
JMW anderzijds.
-ל לטבריה
Daartoe waren 2 vertrouwenspersonen aangesteld :
ת
Mevrouw Flory Neter-Polak namens het VBV / SINJOI en de Heer Harry
van den Bergh voor JMW.
Hun werk voor deze fase van het Programma Rechtsherstel bestond
hoofdzakelijk uit het kiezen en bereidvinden van leden voor de
begeleidingscommissie (BC) en de uiteindelijke installatie van deze
commissie.
Voor het NIW a
Deze installatie vond plaats op 6 juli 2006 te Amsterdam.
de wezenbijee
SINJOI werd hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw Marianna Cohen- Nederland klik
Aandagt.
Het gezamenlijke perscommunique dat naar aanleiding van deze
 עלNIW-ון ה
gebeurtenis is opgesteld- luidt als volgt:
ים בהולנד לחץ
Perscommuniqué
Begeleidingscommissie 'Wezenonderzoek' geïnstalleerd
Op 6 juli 2006 hebben de stichting Samenwerkingsverband-JMW,
Joods Maatschappelijk Werk (JMW), het Verbond
Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) en de
Stichting (Israël) Nederlandse-Joodse Oorlogswezen in Israël
(SINJOI), gezamenlijk, de onafhankelijke Begeleidingscommissie
voor het onderzoek naar het 'Vermogensbeheer van minderjarige
Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen'
geïnstalleerd.
De Begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de
onafhankelijkheid van het onder-zoek en de wetenschappelijke
kwaliteit van het Eindrapport. In de Begeleidingscommis-sie
hebben zitting genomen:
- Drs. A.J. (Ton) van Gils, oud-directeur van de Pensioen- en
UitkeringsRaad (PUR), uitvoeringsorgaan voor de wetten van
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oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
- Drs. C.J. (Christiaan) Ruppert, projectdirecteur bij het Ministerie
van Financiën en in de periode 1997-2001 projectleider Tegoeden
WO II bij het Ministerie van Finan-ciën.
- Drs. E. (Ed) van Thijn, oud-burgemeester van Amsterdam, lid van
de Eerste Kamer van de Staten-Generaal
De Begeleidingscommissie is akkoord gegaan met de door JMW,
Samenwerkingsver-band-JMW, VBV en SINJOI voorbereide
Onderzoeksopzet en zal op korte termijn de samenstelling van het
onderzoeksteam vaststellen.
De Begeleidingscommissie verwacht dat het eindrapport binnen 2
jaar door het onder-zoeksteam zal worden opgeleverd.
Met de installatie van de Begeleidingscommissie beëindigen het
Samenwerkingsverband-JMW, JMW, het VBV en SINJOI hun
voorbereidende werkzaamheden aan het Wezenon-derzoek.
Toelichting:
In de afgelopen twee jaar zijn er ernstige beschuldigingen geuit
over het vermogensbe-heer van Joodse oorlogswezen ten aanzien
van de Joodse voogdij-instellingen in de ja-ren 1945-1966.
JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW (beheerder van
de vermogens van de voormalige Joodse voogdij-instellingen)
hebben overleg gevoerd met organisaties in Nederland en Israël
die de belangen van Joodse oorlogswezen behartigen. De
genoemde partijen hebben gezamenlijk een aantal uitgangspunten
voor een onafhankelijk onderzoek naar het vermogensbeheer
vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten zal een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd.
Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
Stichting Samenwerkingsverband-JMW
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV)
Stichting (Israël) Nederlandse-Joodse Oorlogswezen in Israël
(SINJOI)
Amsterdam, 6 juli 2006
SINJOI heeft een genuanceerd onderzoeksvoorstel geformuleerd dat
binnenkort overhandigd zal worden bij de BC.
Wij streven er naar dit ook in de nieuwsbrief te publiceren.
Verder onderzoekt SINJOI de mogelijkheden voor bezwarenprocedures.
Dit in het geval dat er zaken over het hoofd gezien worden.
Over de mogelijkheden en procedures om een zaak/Uw zaak bij de BC
neer te leggen komt noch nader bericht.
Contacten
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Jullie contactmogelijkheden met VBV / SINJOI zijn als volgt:
De website is www.sinjoi.info
Het e-mail adres kan een van de volgende zijn:
Voor VBV ro.wiener@gmail.com of info@vbvinfo.nl
Voor SINJOI shapro1@gmail.com of sinjoi@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Flory Neter-Polak, Ro Wiener, Shimon de Winter, Shalom Pront.
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Anoniem schilderij van de
Portugese-Israelitische
Synagoge in Amsterdam, begin
18de eeuw
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