Beleidsplan 2022 van Stichting Mikwe – een Joodse erfenis in Zaltbommel

Doel van de stichting
Stichting Mikwe, een Joodse erfenis in Zaltbommel, is in 1988 opgericht als voortzetting van de
Stichting Sjoel die ijverde voor de instandhouding van de Bommelse synagoge en het mogelijke
herstel van joodse erediensten in de synagoge.
Dat doel is niet gerealiseerd: het vervallen gebouw werd afgebroken, een appartementengebouw
ervoor in de plaats gebouwd. Gelukkig kon het rituele bad dat naast de synagoge gestaan heeft, het
Mikwe, behouden blijven. De restanten van het Mikwe, die werden ontdekt tijdens de
bouwwerkzaamheden, zijn gerestaureerd en vervolgens beschermd.
De Stichting Mikwe heeft als doel het Mikwe te beheren en te onderhouden als een monument. Er
vinden geen rituele handelingen meer plaats. Het Mikwe dient een blijvende herinnering te zijn aan
de Joodse gemeente van Zaltbommel, die tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd
uitgeroeid door de nazi’s.

Middelen om dit doel bereiken
De Stichting Mikwe brengt de Joodse erfenis onder de aandacht door het organiseren van
cultuurhistorische activiteiten, zoals een permanente expositie in het Mikwegebouw, rondleidingen
in de stad Zaltbommel en langs de vier Joodse begraafplaatsen, het geven van lezingen en het
realiseren van muziekuitvoeringen. Dat gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met partners die
eveneens op dit vlak actief zijn, zoals het Stadskasteel te Zaltbommel. Daarnaast besteedt de
stichting veel aandacht aan educatie en het uitgeven van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief. Verder heeft
de stichting een hoofdrol in de activiteiten rond 4 mei.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de Stichting was en is het aanbrengen van de
zogenoemde Stolpersteine of ‘struikelstenen’ in Zaltbommel en de dorpen die deel uitmaakten van
de voormalige Joodse gemeente Zaltbommel, te weten Rossum en Herwijnen. Deze
gedachtenisstenen zijn neergelegd voor de huizen waar Joden woonden die zijn gedeporteerd en
vermoord. In totaal gaat het om 67 struikelstenen.
Bij de activiteiten die de Stichting ontplooit worden de vijf bestuursleden geholpen door circa 15
vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de openstelling van het Mikwe voor bezoekers.
Stichting Mikwe is voor de financiering van de activiteiten en het onderhoud van het Mikwe
afhankelijk van particuliere donaties en subsidies.
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