
 

 

 

 

Voortgangsbericht museum Romagne 14-18,  

 

Beste allen, 

Het is alweer even geleden dat wij informatie verstrekten over museum 

Romagne 14-18. In dit voortgangsbericht informeren over het wel en wee van 

het museum en de inspanningen die Jean-Paul de Vries doet om zijn museum 

levend te houden.  

In deze barre Coronatijden geen gemakkelijke opgave! 

Allereerst het voortbestaan van het museum.  

Net als veel andere musea is ook dat van Jean-Paul zwaar getroffen door de 

coronacrisis. Het afgelopen half jaar zijn er weinig bezoekers geweest. Ook de 

scholen en grote groepen hebben het om die reden af moeten laten weten. Met 

behulp van de stichting en een crowdfundingactie is de financiële nood voor de 

korte termijn gelenigd, maar als de situatie niet verandert, is de toekomst van 

het museum ongewis. Op dit moment is het museum gesloten. Alleen op 

afspraak is een bezoek en wandeling mogelijk. 

 

Hoe proberen Jean-Paul en wij als ondersteunende stichting het museum levend 

te houden? 

Jean-Paul, de stichting en enkele trouwe vrijwilligers werken op verschillende 

manieren aan oplossingen. 

1. De website is volledig gemoderniseerd en beter toegankelijk. Ook zijn 
er fraaie filmpjes geplaatst 

2. Jean Paul zal in de feestmaand december een deel van de collectie 
(met name dubbele objecten) via zijn website en Facebook verkopen. 
Houdt dit dus in de gaten! Met de opbrengsten wordt het voortbestaan 
van museum natuurlijk vergroot. 

3. Met de hoop dat volgend jaar weer evenementen kunnen worden 
georganiseerd, wordt op dit moment gewerkt aan een aantal 
interessante bijeenkomsten waarbij de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog, de Argonne en het museum centraal zullen staan. Ook 
hierover zal in de toekomst meer frequent via Facebook en website 
worden bericht. 

Juist in deze tijd zijn donateurs meer dan welkom! Met uw donatie, in welk 

bedrag dan ook, kunt u het voortbestaan ondersteunen. 

U kunt donateur van de stichting VriendenvanRomagne14-18 worden via onze 

website www.friendsofromagne14-18.com 

Heeft u andere suggesties om te helpen of het museum te ondersteunen? Jean-

Paul en wij kunnen extra hulp natuurlijk goed gebruiken. 

 

Hartelijke groet, ook namens Jean-Paul uit Romagne, 

 

Bob Latten en Rob Leenheer. 

 

http://www.friendsofromagne14-18.com/

