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voorzitter.
Ir. j.j. Crunbauer

Ik zal het erg op prijs stellen nader van u te ve
Vriendelijk groetend,
Johann Grünbauer (v

Bestuursleäen:

Wij willen onze bezoekers op onze website hierover nader informeren, en willen dan ook hen
positief berichten over uw initiatief tot herstel.

Wij zullen het op prijs stellen, als u op een of andere wijze ook deze fout gaat herstellen. Zo
lezen wij in het artikel in de Telegraaf dat de methode 'Wijzer door de Wereld' weliswaar niet
actief wordt verkocht, maar toch wel wordt geleverd. Dus blijft u doorgaan met het verspreiden
van deze historische schrijnende onjuistheid. Graag vernemen wij van u hoe u deze fout bij die
leveringen gaat herstellen. Uiteraard willen wij u graag daarbij van dienst zijn.

Wij hebben ervaren dat u niet de enige bent die hier de fout is ingegaan. Bijvoorbeeld heeft de
Europese Commissie in een geschiedbeschrijving voor jongeren 'Ontdek Europa' ook de plank
misgeslagen. Wij hebben de Europese Commissie hierop gewezen, en men heeft de fout hersteld.
Ik verwijs hiervoor naar onze pagina van onze website: http://www.sgtrs.nllpublicaties/europese
documenten/brochure-ontdek-europa-gewijzigd

In de Telegraaf van 6 december jllas ik het artikel' Fout Lesmateriaal' waarin staat dat uw
lesmethode grove fouten staan over de Poolse geschiedenis wat betreft het communistische
verleden. Wij betreuren dat dit zo is gebeurd. Onze stichting zet zich in om jongeren goed te
informeren over het gevaar van totalitaire regimes. En het communistische regime in Polen was
zo'n totalitair regime. Vandaar dat dit artikel onze aandacht trok.

Geachte mevrouw Bruinsma,

Wilnis, 12december 2016
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