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Jonge mensen nemen de plaats in van een oorlogsslachtoffer
op Nationaal Ereveld Loenen
Op dinsdag 9 juni zet het project Ereveld Vol Leven voor één dag het leven terug op Nationaal Ereveld
Loenen. In Ereveld Vol Leven geven wij op dinsdag 9 juni de slachtoffers op het ereveld in Loenen weer
een gezicht. Door ons te verplaatsen in deze gewone mensen die buitengewone dingen deden, laten wij
zien wie zij waren: jonge mannen, vrouwen en kinderen.
Bij een groot aantal graven op Nationaal Ereveld Loenen neemt een vrijwilliger de plaats in van een burger,
politiek gevangene, militair, verzetsstrijder of Engelandvaarder van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht.
Voor dit bijzondere project zoeken wij jonge mensen die op dinsdag 9 juni de plaats van een gesneuvelde
burger of militair willen innemen. Zij vertegenwoordigen het slachtoffer door plaats te nemen achter het graf
van een leeftijdsgenoot op Nationaal Ereveld Loenen. Gezien de slachtoffers op het ereveld zoeken wij vooral
mannen in de leeftijd van 20 – 45 jaar, maar ook ouderen en zelfs kinderen zijn nodig.
Meer informatie is te vinden op de website www.oorlogsgravenstichting.nl. Aanmelden kan via
info@ereveldvolleven.nl
Over Ereveld Vol Leven
Ereveld Vol Leven is een gezamenlijk initiatief van de Oorlogsgravenstichting, Media Luna en DLGR.nl en
wordt gesteund door Nationaal Comité 4 en 5 mei en vfonds. Op dinsdag 9 juni worden TV-opnamen gemaakt
voor een proefuitzending. Het film- en fotomateriaal dat wij maken is bestemd voor gebruik door de
Oorlogsgravenstichting en voor een lespakket voor middelbare scholen
Over Nationaal Ereveld Loenen
Het ereveld in Loenen is een nationale begraafplaats voor Nederlandse Oorlogsslachtoffers. Er liggen mannen,
vrouwen, kinderen, militairen en burgers. Ze zijn omgekomen door oorlogshandelingen sinds mei 1940, in
Nederland, voormalig Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname, concentratiekampen, bij
executies, als dwangarbeider of tijdens vredesmissies.

Noot voor de Redactie
Ereveld Vol Leven is een gezamenlijk initiatief van de Oorlogsgravenstichting, Media Luna en DLGR.nl en
wordt gesteund door Nationaal Comité 4 en 5 mei en vfonds. Het concept wordt geproduceerd door Media
Luna (Nathalie Toisuta) en DLGR.nl (Dennis Brussaard) die eveneens de grondlegger zijn van dit
herdenkingsconcept.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nathalie Toisuta nathalie@tellastory.nl (06 11 36 38 34)
Dennis Brussaard dennis@dlgr.nl (o6 54 628 928)
Hélène Briaire (Oorlogsgravenstichting): pers@ogs.nl tel.: 070 - 31 31 080

Noot voor de redactie
Voor meer informatie zie www.oorlogsgravenstichting.nl. Bel of mail met onze persvoorlichter Hélène Briaire,
mobiel: 06 1396 75 11 of mail pers@ogs.nl

