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Nieges ut Plattdüütschland 
mookt wi bekannt! 
 
 

Hier röögt sik wat - för Platt! 
 
 
De Ministerpräsident vun Neddersassen hett dat Leit öbernohmen, 
wenn an ‘n 10. Oktober 2007 in Stood de „Plattdüütsch-Stiftung 
Neddersassen“ op ‘n Weg bröcht waard. Düsse ierste Stiftung för 
Plattdüütsch, de uns nedderdüütsche Sprook fördern un Stütt geben 
schall, waard gründ’t vun de fief groten „plattdüütschen“ Landschafts- 
verbände in Neddersassen. Dat dat nu een „Plattdüütsch-Stiftung Ned- 
dersassen“ öberhaupt geben deiht, dor hett de Vörsitter vun ‘n Kreis- 
sporkass in Stood, Hans-Peter Fitschen, ‘n ganzen Barg för doon. 
 
In ‘t Leben roopen waard de „Plattdüütsch-Stiftung Neddersassen“ ut den Grund, 
wiel dat so to ‘n iersten Mol een Institution för ganz Neddersassen geben deiht, de 
sik üm de nedderdüütsche Sprook kümmert, besünnere Projekten op Platt een Stütt 
gifft un de sik ganz allgemeen dorför insett, dat dat Plattdüütsch ook in Tokunft 
noch geben deiht. De Arbeit vun de Stiftung schall so utseihn, dat vör alln so ‘ne 
Plattdüütsch-Projekte und Programme entwickelt un fördert waard, de op ‘e een 
Siet een wichtige Bedüüden för dat ganze Land Neddersassen hebbt un de op ‘e 
anner Siet een besünners hoge Qualität utteekent. Vorseihn is to ‘n Bispeel, dat de 
Stiftung Güld gifft för de Arbeit an Universitäten, üm dat dor ook in tokomm’n 
Tieden an Forschung, Utbildung un Ünnerricht op Platt un öber Platt fastholen 
waarn kann. Jüst so schöllt Plattdüütsch-Dagfohrten in Neddersassen un anner 
Nedderdüütsch-Dreepen ünnerstütt’t waarn. Liekers liggt de Hauptsook bi de Arbeit 
mit Kinner un junge Lüüd, un dorüm schöllt för de „Plattdüütsch-Stiftung 
Neddersassen“ Plattdüütsch-Projekte in ‘e Schooln un för de Schooln mit dat 
Wichtigste ween. 
 
Organiseert ist de „Plattdüütsch-Stiftung Neddersassen“ ünner dat Dack vun de 
neddersassischen Landschaften un Landschaftsverbände ut Oldenborg, Ostfrees- 
land, ut dat Emsland, ut Lüneborg un ut Stood. In Stood hett de Stiftung ook ehrn 
Seet. Wat de Gremien vun de „Plattdüütsch-Stiftung“ angeiht, so sünd dat to ‘n een 
de Vörstand mit fief Mitglieder un to ‘n annern dat Kuratorium mit teihn Mitglieder. 
De Lüüd, de de Landschaften un Landschaftsverbände noh de Gremien hinschickt, 
hebbt de Mehrheit, so steiht dat in de Satzung binnen. Vörstand un Kuratorium 
schöllt sik affsnacken, wenn dat dorüm geiht, mit Güld von de Stiftung jichtenswo 



Help un Stütt to geben. Andrääg dorför mött bi de Landschaftsverbände affgeben 
waarn. Se sünd denn ook dorför dor, dat se de Lüüd von wegen jem ehr Andrääg 
berooden köönt un ook anner Ünnerstütten geevt. So schall denn togliecks ook 
dorför oppasst waarn, dat de enkelten Initiativen un Projekte jümmers een besün- 
ners goode Qualität vorwiesen könnt. Wat de Qualität angeiht, so is opletzt dütt 
noch to den Vörstand un dat Kuratorium to vermelden: Mitmooken kann bi düsse 
Gremien bloots de, de sülbst ook plattdüütsch snackt. So schall de Arbeit von de 
„Plattdüütsch-Stiftung“ op ‘t Beste noh buten hen verkloort waarn; dat Ganze op 
Platt, versteiht sik. 
 
De Idee to de „Plattdüütsch-Stiftung Neddersassen“ keem vun den Vorsitter von de 
Kreissporkass in Stood, Hans-Peter Fitschen. Mit sien Arbeit hett he dat schafft, dat 
de Stiftung, wenn se nu gründ’t waard, all 150.000,00 € op ‘n Konto hett. Man Spen- 
den för de „Plattdüütsch-Stiftung“ waard vun nu op an ook wieterhen giern annoh- 
men. An ‘n Middweeken, den 10. Oktober 2007 waard de „Plattdüütsch-Stiftung 
Neddersassen“ offiziell mit een Festversammeln in ‘t Rothuss vun Stood op ‘n Weg 
broch. ‘n Barg Prominente un Ehrengäst hebbt all toseggt, dat se kommt, to ‘n Bi- 
speel de Wissenschaftsminister vun Neddersassen, Lutz Stratmann (CDU). Mehr In- 
formationen to de „Plattdüütsch-Stiftung Neddersassen“ gifft dat bi de Land- 
schaftsverbände, bi de Kreissporkass in Stood un in ‘t Internet (www.plattdüütsch- 
stiftung.de). Een Spendenkonto hett de Stiftung bi de Kreissporkass in Stood 
(BLZ 241 511 16) inricht’. De Kontonummer is 105 106. 
 
Thomas Stelljes 


