
Hoe was het dagelijkse leven in de DDR?

Kon men echt niemand vertrouwen?

Hoe gaat het nu tussen de twee Duitslanden?

Wat was het communisme? En hoe kwam dat terug in het dagelijkse leven?

Wilt u een gastles, presentatie of lezing? Neemt dan contact met mij op:

Pioniersversprechen

“Ich verspreche,
ein guter Jungpionier zu sein.

Ich will nach den Geboten
der Jungpioniere handeln.”

Belobigungen . Auszeichnungen

Wat valt er NU nog over de DDR te zeggen? ANJA FRICKE vertelt...
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Een levend stuk geschiedenis…
In 1978 ben ik geboren in de voormalige DDR in het dorp (Schachdorf ) Ströbeck. Ik kom uit een 

DDR-arbeidersgezin. Mijn vader was burgemeester van het dorp, mijn moeder kok, ik heb één broer en 

ik zelf zat op atletiek vanaf mijn zesde. Maar of dat een vrijwillige keuze was?

Wat valt er nu nog over de DDR te zeggen…
Graag vertel ik over de manier waarop het communisme mijn opvoeding, schoolleven en dagelijks 

leven van mijn familie en familieleden destijds heeft beïnvloed (en nu nog). Met persoonlijke 

documenten, kleding, typische voorwerpen uit de DDR en opdrachten is het een interactieve 

bijeenkomst. Er ontstaat een duidelijk contrast tussen het leven onder het communisme en de 

hedendaagse consumptiemaatschappij. 

Deze geschiedenis meemaken…
Wilt u een gastles, presentatie of lezing? Samen bepalen we de inhoud. De vergoeding hangt af van 

voorbereidingstijd, uitvoering, reisafstand en reistijd. Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen? 

Neemt u gerust contact met mij op. 

‘…Anja Fricke presenteert het verhaal van haar jeugd op het platteland van de DDR op een 
                                         begrijpelijke en interactieve wijze. Een waardevolle aanvulling op de geschiedenislessen...’ 
 (docent, Christelijk Lyceum, Delft)

‘…Haar mooie verhaal over haar leven in de DDR heeft de leerlingen geïnspireerd  
            en hierdoor zijn de leerlingen op een andere manier naar Berlijn gaan kijken...’ 
 (leerling, Tabor College Werenfridus, Hoorn)


