IN HET KORT

WE ZIJN ER BIJNA!
Het is weer enige tijd geleden dat u de laatste nieuwsbrief
ontvangen heeft. Dat betekent niet dat we hebben stil gezeten.
We zijn voortdurend actief geweest om nieuwe bijdragen binnen
te halen, kleine en grote. En die acties zijn succesvol geweest. We
kunnen nu ook de datum melden van het plaatsen van het eerste
herinneringsplaatje. Dit is op zondag 21 februari 2016 om 13.00
uur. In de weken en maanden daarop volgend gaan we de andere
markeringen plaatsen.
HOE GAAN DE HERINNERINGSPLAATJE ERUIT ZIEN?
Onderaan deze nieuwsbrief is de eerste(!) afbeelding te zien van
het herinneringsplaatje. Zo gaan ze allemaal worden!
Mooi om te vermelden is dat alle namen van de slachtoffers op
de herinneringsplaatjes komen te staan. Uiteindelijk hebben we
een leverancier gevonden die bereid was om ieder plaatje van een
andere naam te voorzien zonder dat de kosten zouden stijgen.
Dit is natuurlijk supermooi, het geeft de herinneringsplaatjes nog
meer betekenis.
WIE GAAT HET HERINNERINGSPLAATJE PRODUCEREN?
Na het bekijken van allerlei materiaal, bedrijven, mogelijke
manieren van bedrukking en verschillende testen hebben we
de knoop doorgehakt. Samen met het bedrijf You Name It uit
Nijmegen gaan we de herinneringsplaatjes maken.
PLAATSING VAN DE HERINNERINGSPLAATJES
Het Ambachtsplein, netwerk van betrokken ambachtelijke bedrijven
waar jongeren een vak leren in de praktijk, gaat de markeringen
plaatsen. Dat gebeurt in samenwerking met zorginstelling Pluryn,
het Reacollege, een opleiding voor mensen met een handicap
en Werkzin, actief voor jongeren met grote afstand tot de
arbeidsmarkt.
We zijn trots op de betrokkenheid van bovenstaande instellingen
bij ons project.
WAT HEBBEN WE NOG NODIG
Om alle 800 herinneringsplaatjes, voor ieder slachtoffer een
herinnering, daadwerkelijk te kunnen leggen en om enkele
informatiepanelen te plaatsen hebben we nog circa 9.000 euro
nodig. We hebben nu de financiering rond voor 650 plaatjes.

KIJK OP:
WWW.BRANDGRENS024.NL
voor meer informatie

DONEER OP REKENINGNUMMER:
NL 71 FVLB 0226 314 871
Dit rekeningnummer is van
het Stedelijk 4&5 mei Comite
Nijmegen, en speciaal voor dit
project aangemaakt!
STAND VAN ZAKEN
We hebben de financiering voor 650
plaatjes rond. We hebben nog circa
9.000 euro nodig voor het plaatsen
van 800 herinneringsplaatjes.
OPROEP
Blijf mensen attenderen op
het project! Zodat we de 800
herinneringsplaatjes gaan halen!

HOOFDSPONSOR
Er zijn nog plaatsen beschikbaar
voor de hoofdsponsoren!
Voor 1500,- ben je hoofdsponsor en
word je vermeld op de informatie
panelen. Kijk op de website voor
meer informatie of bel.

VOOR IN DE AGENDA:
Op zondag 21 februari om
13:00 uur zal het eerste
herinneringsplaatje geplaatst gaan
worden. Nadere informatie over
o.a. locatie volgt hier nog over.

Henk Hartendorf, een van de dragers van Brandgrens024,
is helaas afgelopen 16 december plots overleden. Hij wilde
het werk van zijn vader voortzetten. Zijn vader heeft bij het
bombardement van 22 feb 1944 zijn eerste vrouw en zoon
verloren. Hij heeft na de bevrijding geprobeerd een monument
op te richten, wat toen niet gelukt is. Henk wilde dit door zijn
steun aan Brandgrens024 te geven alsnog realiseren.
Wij gaan er nu voor zorgen dat dit gaat lukken.
Deze foto is genomen in de Pauwelstraat in Nijmegen. Hier
woonde zijn vader met zijn toenmalige echtgenote Geertruida
en hun zoontje Evert.
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