
DE BEVRIJDING IN SEPTEMBER

Het is al weer medio september. De tijd gaat snel, dus ook weer tijd 
voor een update over ons project.

We hadden onszelf, in eerste instantie, tot september de tijd 
gegeven om te kijken of het Brandgrens024 project haalbaar was. 
Of we voldoende steun zouden krijgen. 
Deze zomer konden we al conculderen dat we de grens van 200 
herinneringsplaatjes gepasseerd waren. Nu gaan we al richting de 
400 plaatjes. Bijna de helft van wat we willen bereiken. 

Om de laatste helft van de plaatjes (misschien) wat sneller bij elkaar 
te krijgen starten we een nieuwe actie. We gaan nu actief bedrijven 
benaderen voor een grotere bijdrage van minimaal 1.500 euro. 
Deze bedrijven komen dan -als ze dat willen- op de panelen te 
staan waarop we uitleg gaan geven over de brandgrensroute.
Deze panelen komen zeer waarschijnlijk bij het station en op Plein 
1944 te staan. Er kunnen maximaal 10 ‘hoofdsponsoren’ op een 
informatiepaneel staan.

DE PLAATSING VAN DE HERINNERINGSPLAATJES
Het is vrijwel zeker dat de herinneringsplaatjes geplaatst gaan 
worden door het Ambachtsplein, i.s.m. Pluryn, Reacollege en 
Werkzin. Het gaat hier om mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt. Wij vinden dit een natuurlijk een mooie toevoeging 
aan het project.

FACTUREN DONATIES
Deze maand zal iedereen die nu al heeft aangegeven een bedrag 
te willen doneren een factuur voor het aangegeven donatiebedrag 
in zijn mailbox ontvangen. Op deze factuur staat aangegeven waar 
het bedrag naar overgemaakt moet worden. Dit is een speciaal 
aangemaakt rekeningnummer door het Stedelijk 4&5 mei comité 
Nijmegen voor Brandgrens024. 

nieuwsbrief 4: september 2015

De extra Waaltochten met een 
bijdrage voor Brandgrens024  
waren weer een succes! Er hebben 
maar liefst 1.298 mensen 
meegevaren! 
Dat betekent dat er 5.192 euro 
is opgehaald! Omgerekend zijn  
dat 86 plaatjes!

Vanaf vandaag kunnen mensen die 
hebben aangegeven een donatie te 
willen doen, zowel via de website 
of via een schriftelijk formulier, een 
factuur in hun mailbox verwachten. 

We zijn druk in overleg met  
het Regionaal Archief Nijmegen en 
enkele historici over het bepalen 
van de exacte grens/route voor 
het plaatsen van de 
herinneringsplaatjes.

OPROEP:
Blijf mensen attenderen op 
het project! Zodat we de 800 
herinneringsplaatjes gaan halen!

HIER MISSCHIEN UW LOGO  
OP HET INFORMATIEPANEEL?

Schets voorbeeld van het informatiepaneel.

Het precieze formaat van het paneel kan nog wijzigen.

We verwachten bij de volgende 
nieuwsbrief het definitieve 
ontwerp voor de herinnerings-
plaatjes te kunnen tonen!

NIEUWTJES IN HET 
KORT
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