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Familiebetrekking *) Naam Voornamen I

1. Gezinshoofd , 2. Vrouw " ::

5. , , ' '."'.""' , , , j

6. : ~_. 1.--::: , Burg. staat: ongehuwd; verloofd; gehuwd; weduwnaar/weduwe; wettig gescheiden/gescheiden levend; hertrouwd.

Datum huwelijk/echtscheiding: l f-d -- h--:-bo ht V " ldI d.
I fd h d kk . / ( gegevens ver 00 e Ier ven ac er" rouw verme e

~__I~~ ye~_~o__~~~~~~_~~~e_~_e__en ~ =_.1~ ~~-_J_. Volledige schoolopleiding + diploma's: ,--,-,.", "."", '."".'."'.."-""" " ~-- Gaat betr. naar familie of kennissen in het buitenland? -ja/nee.

Zo ja, wat is het volledig postadres van deze familie of kennissen?

Familierelatie (broer, zwager, etc.) , ,.".".--",., ,-,.,.,...~'~::.::.-" : : ~..,'~"""":"-'.'.'.'.'..-

Zorgt deze relatie voor werk? -ja/nee -; en voor huisvesting? -ja/nee.

,--- ? "',.'

~~-~ g~in!l.:~~n g~~g~~~rd

Is subsidie voor de overtocht aangevraagd? -ja/nee -, en verkregen? -ja/nee.

~-~ ~--- ~ Zal men een montagewoning meenemen of laten nazenden? -ja/nee,

~~--

Toekomstig adres: ",---,..".,.,.",".'."-.'.."" , ,
::rr~;'"7:T\~-~;.~7"T'::Ü::,7--:T;:-T-:-:;-.7;:-;'--~---;-'.: ';..::;-,~-: : , ;\..,";""\;,,',i;:-' !":. '.11::\'" Overige I

-..
, *) Incllen he' .e.ln meer cI.n 6 personen omwet, s.v.p. Inlegvel gebruiken.



ldus in te vullen: A: geregeld; B: ongeregeld; C: vrijwel nooit; D: nooit. I

ldus in te vullen: A: Belangstelli~gcgoe9; I;}, Belangstelling mogelijk te wekken; C: Geen belangstelli9g.
Il.li;yermelden met JA of NEEÓf ' ,( , , , '

~ Jaa 3)

doop, ( I

JJ!iîii"é, , , 1 : 1 """-
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c~ermelding overige kerkelijke- of verenigingsactiviteit: Î\'[fielke is 'Uw indruk omtrent geschiktheid t~temigratie van 'alle' g-ezin~led~n? (gaam~uitvoerig) "" f'"

';'f,

,,

!cf;'

Is met name de vrouw zich volledig bewust van de komende moeilijke jaren (taal, kamptijd, klimaat, andere ,gewoonten en

!ander voedsel? .

h 'd ' h . d .' ?
Bestaat er eenstemmlg el in et geZin omtrent e emlgratle. Beschikken alle gezinsleden over voldoende aanpassingsvermogen en doorzettingsvermogen? Karakterbeschrijving der oudere gezinsleden: ,
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óPmerkingen:

'i'
cC

"
"J~.B, Incllen pla".lng cloor een buItenlancI. Kerkelijk Bureau wordt .ewen8t, j;;;
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Plaatsing via een Kerkelijk Bureau is IN BEPAALDE GEVALLEN mogelijk ion

Indien deze plaatsing wordt gewenst, gelieve men tevens onderstaande vragen te beantwoorden. i .

-
-,..' ",...,,'-: ..., -~

1. Van alle gezinsleden een foto met dit formuliet inzenden.
,

2. OP EEN APART BLAD PAPIER een eigenhandig geschreven korte lèvensbesc~rijving toevoegen, met vermelding van de

uitgeoefende beroepen (duur werkzaamheden, aard en omvang varl' het bedrijf, gewerkt als ondergeschikte of zelfstandig).

3. Heeft betr. familieleden of kennissen in het land waarheen hij wil emigreren? -ja/nee.,
4. Zo ja, geef van allen bloedverwantschap, naam, adres en beroep op:

.
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J ~ :..~~~., , '- .

In hoeverre zijn deze bereid met werk en huisvesting te nelpen?' .
;r'!!'r'J'...,.""f'.:.;)." ,1;, ~ ") è;è' .

5. Naar welke streek of provincie in het buitenland wil betr. bij voorkeur emigreren? : ,
, 'of bestaat er geen voorkeur? ' '

Indien wel, waarom juist daarheen? ,..., '-".' '."'-' ""-.'.."" '." " ""' 6. Is betrokkene bereid zelf vooruit te komen, of een of meer van zijn volwassen kinderen vooruit te zenden?

(In het eerste geval moet er een garantie van onderhoud voor de voorlopig achterblijvende gezinsleden zijn, ten genoege

van de Nederlandse Emigratie Autoriteiten).

7. Ruimte voor opmerkingen of mededelingen van betrokkene.
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