
Activiteiten 2020. 

Stichting Struikelsteentjes Maastricht. 

Bestuur: 

Fred Grünfeld, voorzitter. 

Rina van den Brandt, secretaris. 

Jaap Janssen, penningmeester. 

Marij van den Bosch, lid. 

 

Stichtingsakte. 

In 2019, eind december, is de stichtingsakte getekend. De daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
werden in 2020 afgerond; het openen van een bankrekening en het plaatsen van de statuten op de 
website. 

Struikelsteentjes. 

Voor 2020 werd een aanvraag gedaan voor de vervaardiging van 26 struikelsteentjes bij de 
kunstenaar en eigenaar van het project, Gunther Demnig. In verband met de grote hoeveelheid 
aanvragen voor steentjes in 2020,75 jaar bevrijding, werden de steentjes pas in het najaar geleverd. 
De geplande steentjeslegging in november in aanwezigheid van de nabestaanden, de 
biografieschrijvers en het bestuur, kon vanwege de pandemie en de beperkende maatregelen helaas 
niet doorgaan. De steentjeslegging wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum in 2021. 

Voor 2021 werden 27 steentjes aangevraagd waarvan er nu 20 zijn toegezegd, het Stichtingsbestuur 
is voornemens die in 2021 te  leggen nadat de legging van de steentjes van 2020 heeft plaats 
gevonden.  

Biografieschrijvers. 

In Maastricht wordt bij iedere steentjeslegging een biografie voorgelezen in aanwezigheid van 
nabestaanden, biografieschrijver en bestuur. De Stichting kan beroep doen op een vaste pool van 
betrokken biografieschrijvers. Er is in 2020 een abonnement op My Heritage afgesloten, voor 
aanvullende informatievoorziening voor de biografieschrijvers. 

Filmfragmenten 

Voor de website van de stichting Struikelsteentjes Maastricht en mogelijke andere doeleinden 
worden filmfragmenten van de steentjesleggingen vervaardigd. In 2020 zijn 12 filmfragmenten voor 
29 struikelsteentjes vervaardigd. Er zijn nu 52 van de geplande 56 fragmenten gerealiseerd. 

Visitekaartjes. 

Voor  de stichting zijn visitekaartjes vervaardigd. Deze kunnen door het bestuur en de 
biografieschrijvers gebruikt worden. 

 

 



 

Website. 

De huidige site wordt vernieuwd. De voorbereidende gesprekken vonden in 2020 plaats. Doel van de 
vernieuwde website: beter inzicht in de plaatsen en snellere toegang tot de bij de steentjes 
behorende filmfragmenten. In 2021 wordt de nieuwe site in samenwerking met bureau 
Merkelijkheid gebouwd. 

Holocaustmonument levenslicht. 

Het stichtingsbestuur was in januari aanwezig bij de opening van het project” Levenslicht” op het St. 
Maartenscollege in Maastricht. De bestuursleden hebben met Erik van Rijsselt de namen voorgelezen 
van de 46 kinderen uit Maastricht die in de Holocaust vermoord zijn. Het project ‘Levenslicht” was 
een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, met het doel in het jaar dat Nederland 75 jaar 
bevrijd is, het bewustzijn te vergroten over de gruwelen van de Holocaust. In Maastricht werd er 
voor gekozen dit met name bij schoolkinderen onder de aandacht te brengen. 

De Maastricht tour op I-pad 

De VVV biedt, in samenwerking met Interactive Game Development, thematische stadswandelingen 
op IPad aan. In het aanbod zal een struikelsteentjeswandeling worden opgenomen. Dit wordt in 2021 
gerealiseerd. 

Strouvenfonds 

De steentjes, de filmfragmenten en de website worden gefinancierd door het Strouvenfonds. 
Daarnaast is er subsidie van de provincie en van individuele sponsoren. Onze dank daarvoor. 

 

RvdB 

07-01-2021. 

 

 

 

 

 


