Vrienden van Godelieve

Vereniging van oud-bewoners en personeel van
Kinderdorp Sint-Godelieve te Goirle (N.Brabant)
www.godelieve.net - mailto: sil@godelieve.net
correspondentie-adres:
Koning Lodewijklaan 210 - 7314 GM Apeldoorn

Beste mensen,
In deze vakantieperiode valt alles een beetje stil, een mooi moment dus om weer even
een nieuwsbriefje rond te doen gaan.
REUNIE
Er zijn in de tussentijd weer een aantal mensen die zich aangemeld hebben voor de
reünie. Dat is positief, want het valt toch niet mee om de media warm te krijgen voor
onze reünieplannen. Er zijn gewoon teveel midlifers bezig met een reünie op poten te
zetten, en voor de media is Kinderdorp Sint-Godelieve gewoon een van de vele scholen of
internaten.
We gaan echter door met naamsbekendheid geven aan onze reünie van 2007, de
konijnen in de hoge hoed zijn nog lang niet op.
Mochten er onder jullie nog ideetjes zijn, dan horen wij dat graag!
CONTACTEN
Er zijn in de tussentijd een aantal contacten gelegd met oud-Godelievenaren. Als reactie
op een schrijven via de Schoolbank-site meldden zich Alphons Hermans, Fred Siebers, Els
Fransen, Hans van Elteren en André Besamusca. Ook meldde Marianne (waarom ik haar
achternaam niet vermeld lees je hieronder) zich, maar zij wilde niet meedoen met de
reünie vanwege haar slechte herinneringen aan Godelieve.
Er zijn weer contacten gelegd met twee mensen uit de lijst, waarvan het mailadres niet
meer up-to-date was. Een belletje aan juffrouw Jean-Marie van de Koekoek en aan
Jeanne Reijnders zorgden, naast twee leuke gesprekken, ook weer voor een actueel
mailadres.
Alleen van Steffie Reep mist nu nog het adres, ik hoop dat er onder jullie mensen zijn die
haar kennen of weten waar ze woont.
Van Ad van Steensel, oud-leraar en schoolhoofd, hebben we nog niets vernomen.
Ook is er nog geen bericht van Lia de Kok, zij was destijds leidster in huisje "De Witte
Olifant".
WWW.GODELIEVE.NET
Op de site staan inmiddels negen persoonlijke verhalen. Eef Böttcher heeft zijn verhaal
gelardeerd met een aantal leuke foto's uit het recente verleden. Els Fransen's eerste
reactie ging vergezeld van een compleet en mooi verhaal. Ook Philip Scheel is in de pen
geklommen. Marianne kwam met een bijzonder heftig verhaal over haar Godelieve-tijd.
Omdat de site mijns inziens ook die andere, negatieve kant van Godelieve dient te laten
zien, heb ik in overleg met Marianne en Pauline alle namen, inclusief haar achternaam, uit
het verhaal weggelaten en het op de site gezet.
Ik hoop dat meer mensen met negatieve herinneringen aan hun Godelieve-tijd zich
kunnen identificeren met haar verhaal, en dus ook zien dat niet iedereen met een
glimlach terugdenkt aan die periode op Godelieve. Marianne schreef letterlijk, dat "ons"
Godelieve niet "haar" Godelieve was en dat zette me wel aan het denken over de inhoud
van de site. Ik hoop daarom dat meer mensen met negatieve ervaringen zich melden en
hun verhaal willen doen.

KOMPAAN
Mede daarom heb ik ook een lijntje gelegd naar de Stichting Kompaan, waaronder
Godelieve nu valt. Kompaan is gehuisvest in een nieuw gebouw aan de zuidkant van het
Godelieve-terrein. Ik wil graag van hen weten, hoe zij omgaan met contacten van oudGodelievenaren en hun vragen, en of zij advies kunnen geven over een stukje nazorg. Er
speelt bij mij het idee om via onze Godelieve-site toch ook wat tips over nazorg te geven,
eventueel in overleg/samenspraak met Kompaan. Na de vakantieperiode krijg ik antwoord
op mijn mail.
DOSSIERS
Vanwege de speurtocht van oud-Godelievenaren naar hun dossiers van toen, heb ik
Kompaan ook gevraagd naar hun policy omtrent oude dossiers. Dat geeft weinig hoop:
alles wat ouder dan tien jaar is wordt vernietigd. Alleen de stukken van uitplaatsingen op
justitiële gronden blijven bewaard, omdat dat wettelijk verplicht is. De enige mogelijkheid
is dus je huisarts, ofschoon die ook stukken ouder dan tien jaar mag vernietigen.
STEL JE GEEN PRIJS OP DEZE NIEUWSBRIEF?
Laat me dat even weten via de mail. Ik haal je naam dan uit de verzendlijst.
Met vriendelijke groeten,
namens Vrienden van Godelieve:
Sil (Silvester) Castelein
sil@godelieve.net

