
LOT dankt haar naam aan het Bijbelse 
verhaal van de redding van Lot, de 
neef van Abraham, uit de onhoudbare 
toestanden in Sodom.  LOT gebruikt dit 
toekomstaspect en hangt veel dingen 
terug in het lood. Daarom betekent LOT 
voor ons ook Life Of Tomorrow.

De vereniging LOT werd op 28 april 
2008 in het leven geroepen. De 
vereniging heeft als doel

-de herinnering aan de Shoah bij 
jongeren levendig te houden

-de ontmoeting tussen verschillende 
godsdiensten en volkeren mogelijk te 
maken

-projecten en samenwerking van 
joodse, christelijke en islamitische 
jongeren te stimuleren

              

                                               

Deze doelen van LOT worden onder 
meer verwezenlijkt door
-internationale werkweken waarin 
vervallen joodse kerkhoven in ere 
worden hersteld (bekroond met een 
prijs van de Evangelische Kirche in het 
Rheinland

-ontmoetingsreizen naar met name 
Israël, Palestina en Jordanië

  

                                               

-muziektheaterprojecten over het thema 
Shoah 

Tot nu toe uitgevoerd en beschreven 
zijn werkweken waarbij vervallen 
joodse kerkhoven in Plavinas, Livani, 
Vishki en Talsi(alle in Letland) zijn 
hersteld.

Ondersteund werd het werk van de 
muziekgroep “Vijf broden en twee 
vissen” aan het project “In de schaduw 
van de Muur -  Janusz Korczak” (CD, 
DVD en partituren zijn verkrijgbaar) en 
de scholierenuitwisseling tussen het 
stedelijk gymnasium uit Wülfrath en de 
Regional Highschool uit Beʻer Tuvia, 
(Israël).

                                              



De vereniging LOT is officieel erkend 
als goed doel en gerechtigd om nota's 
van giften uit te schrijven ten behoeve 
van de belastingdienst.
Natuurlijke personen en 
rechtspersonen kunnen lid worden van 
de vereniging. Het lidmaatschap 
bedraagt minsten € 1,- per maand. Een 
verzoek tot inschrijving als lid kunt u 
schriftelijk sturen aan het bestuur.
Het bestuur wordt ondersteund door 
een adviesraad.
Lid van de adviesraad zijn:
dr. Friedhelm Beiner, hoogleraar uit Mainz
Itzcak Belfer, beeldend kunstenaar uit Tel 
Aviv
Morris Goldstein, pedagoog uit Ashkelon
Kerstin Griese, lid synod EKD uit Berlijn
Oded Hamm, gids uit Naama
Barbara Lorenz-Allendorf, leider VHS uit 
Wülfrath
dr. Thomas Münch, hoogleraar uit 
Düsseldorf
dr. Claudia Panke, burgemeester van 
Wülfrath
Gita Umanowska, leidster van de joodse 
gemeenschap in Riga
Dorothea Walda, toneelspeler uit Wülfrath
dr. Evelyn Waldstein, hoogleraar uit Ramat 
HaSharon
Lasma Zeipe, studente uit Riga
Garry Zuidland, theoloog en pedagoog uit 
Rosmalen
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