HOE STAAN WE ER DRIE MAANDEN NA DE
START VAN HET PROJECT BRANDGRENS 024
VOOR?
Heel veel dank voor het steunen en supporten van het project
Brandgrens 024. We zijn nu ongeveer 3 maanden bezig en hierbij
dan ook de eerste officiële update voor donateurs. De afgelopen
weken is er al veel gemeld in verschillende media (In De Brug, De
Gelderlander, bij 024 Onderneemt en in verschillende wijkbladen).
Blij verrast ben ik, zijn wij, met de vele positieve, mooie en
bijzondere reacties. Een aantal hiervan staat ook op de site.
Van mensen die het project steunen omdat ze vinden dat het
bombardement op Nijmegen nooit vergeten mag worden. Of
omdat ze hopen dat er eindelijk ergens een plek gaat komen ter
herinnering aan hun familielid, vriend of bekende, op ongeveer de
juiste plaats.
We vinden het super om vandaag te mogen melden dat we op dit
moment 200 herinneringsplaatjes aan donaties binnen hebben!
Dat betekent namelijk dat we definitief doorgaan. Want met de
200 herinneringsmarkeringen kunnen we de brandgrens al goed
aangeven. We gaan dus nu concrete vervolgstappen zetten.
Maar aandacht voor het project blijft nodig want we blijven
streven naar de 800 plaatjes, symbolisch voor elk slachtoffer een
herinnering!
Dus blijf er met zijn allen over praten en verwijs naar de website
www.brandgrens024.nl.
Stap voor stap gaan we dit realiseren!

ANTWOORDEN OP
VRAGEN EN NIEUWTJES
Zondag 17 mei stonden we met
een stand bij Dit is... Duckenburg!
We zijn te zien geweest in de
uitzending van 024 Onderneemt
van 9 mei!
De Waaltochten van de
Gelderlander hebben 30
herinneringsplaatje opgeleverd!

De plaatjes worden symbolisch
gemaakt voor ieder slachtoffer.
Dit betekent dat er geen namen op
komen te staan. Dit heeft o.a. te
maken met de extra kosten die dit
met zich mee brengt. Zowel in de
productie als met het onderhoud.

Sommige donateurs willen
graag weten welk specifiek
herinneringsplaatje zij straks
gedoneerd hebben. Zodat zij dit
plaatje kunnen schoonhouden.
We gaan geen plaatjes toeschrijven
aan personen, omdat niet iedereen
dit wil. Maar als u bepaalde
plaatjes op een voor u belangrijke
plek wilt schoonhouden bent u
daar vrij in en zijn we daar alleen
heel erg blij mee!

De reden dat we nog geen
fysiek ontwerp van het
herinneringsplaatje op de site
plaatsen is omdat we met
verschillende leveranciers praten.
Als we de voorbeelden die zij
maken al tonen lijkt het alsof we
al een keuze gemaakt hebben voor
een leverancier. Maar dit houden
we graag nog even open.
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