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Emilie (Milly)
Strauss

Milly vluchtte vergeefs
Emilie (Milly) Strauss
Geboren in .......................................................................
Overleden in . ...................................................................
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Opdracht 1
➜ a Schrijf in het tekstvak hierboven
overleden.

waar en wanneer Milly Strauss is geb

oren en

➜ b Hoe oud is Milly geworden?

Opdracht 2
➜ Op de foto zie je Milly, samen me

t

haar broertje en zusje.
Wie is wie op de foto? Schrijf het
onder de foto, van links naar rechts

.
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Opdracht 3
Milly kwam in 1939 samen met haar broertje en zusje met de trein vanuit Duitsland aan
in Nederland. Alleen, zonder hun ouders. Bekijk eerst het volgende filmpje
https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/struikelstenen-ter-herinnering-aan-joods-zwolle/

en beantwoord daarna de vraag.
➜ Waarom zouden Milly’s ouders hun kinderen helemaal alleen naar Nederland hebben gestuurd? Kruis één of meerdere antwoorden aan.
❍ omdat ze hun kinderen niet meer leuk vonden
❍ omdat ze hun kinderen wilden beschermen tegen de nazi’s
❍ omdat ze Nederland wilden bekeren tot het Joodse geloof
❍ omdat ze de banen van de Nederlanders wilden afpakken
❍ omdat ze van hun kinderen hielden
❍ omdat ze het te druk hadden om ze zelf te brengen
❍ omdat ze in Duitsland niet meer veilig waren

Opdracht 4
Toen Milly, Alfred en Gertrud in Nederland waren aangekomen, konden ze niet bij elkaar
blijven. Ze werden alledrie in een ander gezin geplaatst. Milly kwam terecht bij een familie in de Sassenstraat 26 in Zwolle.
➜ a Hoe heetten haar pleegouders?

➜ b Zoek op waar Milly woonde. Bekijk de stadsplattegrond van Zwolle en zet een
kruisje bij haar huis.

➜ c Probeer je in te leven in de situatie van Milly. Alleen, in een onbekende stad, bij
vreemden in huis, zonder dat je weet waar je ouders zijn en of het goed met ze
gaat. Hoe moet dit zijn geweest voor Milly?
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Opdracht 5
Op de foto hiernaa
st zie je het gezin
Strauss na de
Tweede Wereldoo
rlog. Milly staat er
niet op.
➜ Wat is er met M
illy gebeurd?

Opdracht 6
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