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Stripboek vertraagd!
Illustrator Danker Jan Oreel is kort in het ziekenhuis opgenomen geweest i.v.m. en lichte hersenbloeding. De schrik was natuurlijk groot.
Danker Jan maakt het gelukkig goed en is weer thuis. Voorlopig moet
hij rust houden. Zijn gezondheid staat voorop.
Danker Jan heeft zelf inmiddels aangegeven de afronding van het stripboek over Japien de Joode met vertrouwen tegemoet te zien. Na de
zomervakantie wil hij zijn werkzaamheden weer oppakken. Om zoveel
mogelijk druk weg te halen hebben we afgesproken de presentatie uit
te stellen tot voorjaar 2023. In deze nieuwsbrief meer nieuws over de
stand van zaken en de prachtige vormgeving.
Ingekleurde pagina’s

Er zijn in de afgelopen weken
vele getekende-, en ook ingekleurde pagina’s binnen gekomen. Het is indrukwekkend
hoe Danker Jan het hele verhaal
en de scenario’s weet te verbeelden. Het stripboek omvat een
vreselijk verhaal, maar is ondanks alles voor iemand
die Urk kent een feest van
herkenning en prachtig
geïllustreerd. We kunnen
niet teveel laten zien, maar
enkele uitsneden van pagina’s
gebruiken we om een indruk te
geven. Leuk om te vermelden is
dat de inkleurder de Urker klederdracht ook beter leert kennen. Af en toe moet er wel een
detail worden aangepast qua
kleur. De voorbeelden tonen
het niveau van de illustrator.

Niet alleen de opgetreden vertraging, maar ook de prijsontwikkelingen in ons land zorgen voor hogere
kosten. Vooralsnog doen we er alles
aan om de prijs van het stripboek
straks zo laag mogelijk te houden.
Het boek moet voor iedereen zo
toegankelijk mogelijk blijven.

Drukken uitgesteld

Drukkerij GBU stond al in startblokken en moet helaas even pas
op de plaats maken. De kosten
gaan natuurlijk wel hoger uitvallen.
Gelukkig denken ze zoveel mogelijk
met ons mee.

Provincie zichtbaar aanwezig artikel in JagDaf en op de site van
Urk maakt deel uit van de Provincie
Flevoland. In zowel het stripboek
alsook het lesmateriaal is dit zichtbaar aanwezig.

het OJEC (Overlegorgaan Joden en
christenen, ojec.org).

Onderwijskundigbureau

Alle Fondsen en subsidieverstrekkers die meewerken aan de totstandkoming van het stripboek zijn

Intussen is ook een groot deel van
de lesbrieven klaar gemaakt dor
Onderwijskundig bureau Metis.
Het wachten is nu op illustratief
materiaal. De kwaliteit van de les-

ingelicht en denken ruimhartig
mee. Dank daarvoor!

brieven en het begeleidende materiaal is hoog.

Stripboek krijgt bekendheid

Meedenken en begrip

Fondsen ingelicht

Het verhaal van Japien de Joode
en zijn familie komt door de
totstandkoming ook elders onder
de aandacht. Zo verscheen er een
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Hogere kosten

U begrijpt dat we eerst even moesten bijkomen van de schrik. Immers, de gezondheid van Danker
Jan is natuurlijk het belangrijkste,
maar ook de voortgang ligt ons na
aan het hart. Het is dan ook zeer
verheugend en bemoedigend om
te merken dat iedereen meedenkt
en begrip heeft voor de ontstane
situatie. Met Danker Jan zien we de
totstandkoming van het stripboek
over dit bijzondere verhaal met
vertrouwen tegemoet.

