Soldatenlaarzen en kauwgom
Waar zijn we naar op weg?
 IN DE KIJKER!
“Hoe rekruteer ik
erfgoed-vrijwilligers?”
onder begeleiding van
Heemkunde Vlaanderen.
22/09, 29/09 en 6/10
19u30 – 21u30
Locatie “Barrier”
Luikersteenweg 244
3920 Lommel

Wat is globaliseringserfgoed?
Het project draait rond het opsporen van ‘globaliseringserfgoed’.
Dit erfgoed ontstond als gevolg van de impact, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog, van de buitenlandse invloeden op de
behoudsgezinde en eerder gesloten landelijke gemeenschap in
Noord-Limburg.
De contacten tussen mensen van verschillende nationaliteiten;
bezetter, bevrijder, krijgsgevangen, arbeiders…, met andere
gewoontes en cultuur zetten namelijk een proces in gang van
politieke, economische, culturele en sociale beïnvloeding.

Hoe willen we de sporen van dit erfgoed ontdekken?
De vereniging wil, voor het te laat is, natuurlijk de verhalen van
de laatste getuigen verzamelen. Hun ervaringen, met de nadruk
op het dagelijkse leven, zijn van onschatbare waarde voor de
uitwerking van dit project.
Daarnaast zal er een oproep voor het binnenbrengen van roerend
erfgoed (brieven, foto’s, documenten, voorwerpen enz.) worden
verspreid. Op die manier hopen we enkele verborgen schatten, die
ons meer kunnen vertellen over die periode, te ontdekken.

Met steun van?
Jullie! Alle Heemkringen, musea, en andere erfgoedverenigingen
willen hopelijk hun steentje bijdragen. Samen met jullie gaat de
vereniging op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het afnemen
van interviews, maar ook voor het registreren van het verzamelde
materiaal of het snuisteren in bronnenmateriaal.

Wat staat er nog te gebeuren?
Rekruteren van vrijwilligers

Info en contact:
Evelien D’Haese,
Projectcoördinator
Luikersteenweg 244,
3920 Lommel
evelien.elk@gmail.com
0468/10.87.14
www.soldatenlaarzen
enkauwgom.be

Eind september start de vereniging, in samenwerking met
Heemkunde Vlaanderen, een begeleidingstraject voor het
rekruteren van vrijwilligers. In eerste instantie voor dit project,
maar natuurlijk ook voor de verenigingen. Zie onze IN DE
KIJKER!

Op de schoolbanken
Alle vrijwilligers en enthousiastelingen krijgen de kans om dit
najaar (eind november) opleiding rond mondelinge geschiedenis,
en het afnemen van interviews te volgen.

Start van de interviews
Eind dit jaar hopen we van start te kunnen gaan met het
afnemen van interviews. Hiervoor willen we met de Heemkringen
en verenigingen, die vaak een hoop lokale contacten hebben, een
eerste lijst van mogelijke getuigen samenstellen. Daarnaast zal de
vereniging dit najaar ook een gerichte oproep lanceren.
Hoewel wij alle inzet waarderen, is het niet de bedoeling dat we
nu reeds interviews gaan afnemen. De vereniging wil immers
met een aantal vaste thema’s werken en met een bepaalde
methodiek, zodat alle verhalen op dezelfde wijze verzameld
worden. Voor meer info kan u steeds terecht bij de
projectcoördinator (zie links).

