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van aanstaande Emigranten. ::.,~ '. ",::-
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Geachte Dames,

Uit het feit dat Uw man of verloofde zich in verbi
ding heeft gesteld met een van onze Katholieke Aanmeldingsbureaux
ofwel met een van de Contactpersonen van de Katholieke Emigratie
Stichting , menen wij te mogen opmaken dat bij U het plan bestaat bi
nen niet al te lange tijd te gaan emigreren.

Speciaal voor de vrouwen heel in het bijzonder voor
de Katholie~~ Vrouw,komen er nu vraagstukken boven in verband met
de enorme veran~ngen,welke haar in het nieuwe land wachten. E
omdat- volgens het oordeel van ter ,zake kundigen en volgens de 0
der vinding van zovele voorgangers-het voo r t ach tig
pro c ent van de V rou waf ha n g t of de emigratie
of niet zal slagen,is het van het grootste belang,dat de Vrouw 0
juiste en verantwoorde wijze wordt voorgelicht op deze grote stap.

Tegenover zichzelf en niet minder tegenover haar
~!g zou het onverantwoordelijk-zijn om niet tijdig zich op ~oo
te stellen van de moeilijkheden,vlaarvoor zij zich gesteld zal zien,
wat betreft

-het godsdienstig leven in een totaal andere omgeving,
.-de mogelijkheid voor katholieke scholen voor haar kinderen,

-het vasthouden aan een goed en godsdienstig gezinsleven,
-de levenswijze,de gev/oonten en gebruiken in het nieuwe land,
-allerlei overv/egingen van practische aard,zoals woninginrichting,

huisraad,wát moet ik wel,wát moet ik niet meenemen,hoe moet ik
doen met de grote en kleine bagage,hoe is het leven aan boord,

-en honderden kleine vragen,die er in het hoofd van een huisvrou
en moeder opkomen, als de vertrekdatum is vastgesteld.

Mogen wij U er op wijzen,dat de Kath.Vrouwenbeweging in samenwerking
met de Kath.Aartsdioc.Emigratiestichting,een afdeligg heeft, die zich
~peciag1 bezig houdt met de zor en van de emi re rende Vrouw?
Deze afdeling verstrekt(gratis inlichtingen over alle bovengenoemde
onderwerpen en wil U helpen bij de noodzakelijke voorbereiding voor
een z6 ingrijpende verandering als de Emigratie nu eenmaal is.

Alles wat U voorbrengt wordt als "vertrouwelijk" beschouwd en de
st riks te ~eheimhoudi~g wordt in acht genomen. -

Mocht U momenteel denken geen directe vragen te hebben,laat U dan
niet weerhouden toch te komen:wellicht zijn er punten,waaraan U ~ .-.
niet ged~ch~ hebt en ~ ~. -,.' ,:.,:
~ili ook niet met Uw-fJezoek tot het laatste ogenblik:een voorbe- '::~, è;:

'- reiding wa~ zoveel komt kijken, Vërgt nueenmeal tijd ;En in de,dr~~,; ,,~}6:

~I%
spraak te maken. Het adres van de adviseuse voor Uw vJoonplaats en"""~_.-
omgeving is

Namens Werkgroep Emigratie van de .
Rooms Kath~ Vrouwenbeweging, .

B.B~l-Visser Voorz.
Herenstraat 28 te Utrecht tel. 17226


