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Speur naar zijn verhaal
Zoek zoveel mogelijk informatie over je soldaat, zijn familie, zijn leven voor de oorlog, zijn militaire gegevens, zijn
deelname aan de Tweede Wereldoorlog, zijn eenheid, het strijdtoneel waarop hij zich bevond, zijn dood.

Het Instituut voor Veteranen-NIOOO helpt je op weg met een lijst van
nuttige informatiekanalen per land. Heb je alle internetbronnen
uitgeput? Neem dan eens contact op met fora over de Eerste
Wereldoorlog. Ga eens tot aan zijn graf en neem er een foto van. Ga
eens naar de plaats waar hij om het leven kwam.

Volgende vragen kunnen je helpen bij je zoektocht:

* Wanneer en waar werd hij geboren?
* Ging hij naar school? Had hij een diploma?
* Hoe zag hij eruit?
* Waar woonde hij?
* Wie waren zijn ouders, broers en/of zussen?
* Was hij getrouwd en, zoja, hoe heette zijn echtgenote?
* Had hij kinderen en, zoja, wat waren hun namen?
* Wanneer, hoe en waar stierf hij?
* Waar ligt hij begraven?
* Wanneer trad hij in dienst?
* Welke stamnummer en graad had hij en wat was zijn functie?
* Bij welke eenheid diende hij? Kan je de geschiedenis van zijn eenheid achterhalen?
* Ontving hij eretekens?
* ...

Verzamel materiaal

Verzamel zoveel mogelijk materiaal om je verhaal te illustreren.

Je verhaal bestaat uit teksten, maar ook foto&rsquo;s, videomateriaal,
geluidsopnamen, links, evenementaankondigingen, muziek, logo&rsquo;s,
enzovoort.
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Je kan naast het gevonden materiaal ook zelf foto&rsquo;s maken of filmpjes
of geluidsfragmenten opnemen. Ga eens tot aan zijn graf en neem een
paar foto&rsquo;s. Film jezelf terwijl je zijn verhaal vertelt op de plaats
waar hij gestorven is. Ga praten met mensen die het meemaakten of die
er veel over weten. Film je zoektocht. Wees creatief en origineel!
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