
Van Tellingen-Pul Stichting faciliteert 
gastlessen over de Tweede Wereldoorlog
De komende maanden worden in de 
StadsPers enkele projecten uitgelicht 
die recent steun ontvingen van de Zeis-
ter fondsen: Van Tellingen-Pul Stichting 
en SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist. Een voorbeeld van fi-
nanciële steun door de Van Tellingen-Pul 
Stichting zijn gastlessen over de Tweede 
Wereldoorlog door (klein)kinderen van 
mensen die de oorlog hebben meege-
maakt.

Mel Boas wordt momenteel opgeleid om 
deze gastlessen – een initiatief van Na de 
Oorlog – te geven aan leerlingen van de 
groepen 7 en 8, en de onderbouw van mid-

delbare scholen.”Mijn ouders hebben alle-
bei in een concentratiekamp gezeten. Mijn 
moeder heeft heel veel meegemaakt. Ze 
was 8 jaar toen de oorlog begon. Om dat 
op een aansprekende manier te vertellen, 
krijg ik training van een theaterdocent. De 
Van Tellingen-Pul Stichting draagt hieraan 
bij.”

Mel vertelt dat zijn verhaal start met een 
foto van de klas van zijn moeder aan het 
begin van de oorlog.”De kinderen waren 
toen al uit hun normale klas gehaald en za-
ten in een klas met alleen joodse kinderen. 
Het laat de leerlingen die ik dit vertel zien: 
het zijn kinderen net als wij.” Hij vervolgt:”-

Mijn opa had een beschermde status om-
dat hij huisarts en viroloog was. Toch werd 
er steeds meer van hun vrijheid ontnomen 
en kwamen ze in concentratiekamp There-
sienstadt terecht. Mijn moeder was regel-
matig ziek. Doordat haar vader in het zie-
kenhuis werkte, kon hij haar beschermen. 
Anders had ze het niet overleefd.”

Mel wil laten zien hoe bizar het is dat je dit 
als kind mee moet maken.”Het doet je be-
seffen hoe goed we het nu hebben. Maar 
ook dat je alert moet zijn als situaties ver-
anderen. Ondanks wat mijn moeder heeft 
meegemaakt, heeft ze wat van haar leven 
gemaakt!”

Als onderdeel van zijn opleiding gaat Mel Boas op bezoek bij de gastles van Robert Duizend voor Na De Oorlog
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De Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW 
Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn 
in Zeist zijn op zoek naar meer projecten 
uit de Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. Om voor steun in 
aanmerking te komen, moet een project 
draaien op vrijwilligers. Aanvragen bij 
de Van Tellingen-Pul Stichting worden 
twee keer per jaar beoordeeld in april en 
oktober. Voor de aprilronde moet een 
aanvraag vóór 1 april zijn ingediend. 
Meer informatie: www.vantellingen-pul.
nl en www.sozw-zeist.nl.

Op 22 april om 14.30 uur geeft Mel een 
open gastles voor kinderen in De Klinker 
in Zeist.


