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Onderwerp: Monument voor nabestaanden geweldslachtoffers 
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Uitnodiging: Start van de bouw van het monument ' Het Onbevattelijke' op 1 

december 2010. 

Geachte mevrouw, heer, familie, 

Met deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste 
ontwikkelingen rond de realisatie van de 'Muur tegen geweld' , een monument voor 
alle nabestaanden van geweldslachtoffers. 

We hebben uw adres ontvangen van de organisatie van de Dag Herdenken 
Geweldslachtoffers, de lotgenotenorganisaties Stichting Aandacht Doet Spreken 
(ADS), Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) en Vereniging Veiligheid 
Respect en Solidariteit (VVRS) . 

Wij nodigen u van harte uit om op 1 december 2010 aanwezig te zijn, dan zullen we 
starten met de bouw van het monument. Om 15.00 uur zal door de burgemeester 
van de Gemeente De Wolden en andere genodigden een eerste aanzet tot de 
bouw worden geven. Dit zal plaatsvinden aan de Commissieweg tegen over het 
Muziek café - De Wijk , Commissieweg 38, 7957 ND, De Wijk 

Enkele korte toespraken zullen worden gehouden en enkele liederen gezongen door 
Klaske Ferwerda en Faeke ten Caat met begeleiding. 

Daarna is er gelegenheid in het nabij gelegen Muziek café De Wijk om bij te praten 
onder het genot van een consumptie. Het monument zal bestaan uit een bijzonder 
fraai vormgegeven muur die zich krullend een weg baant door de natuur (zie 
ontwerpschets hierpnder). Het is ontworpen door de kunstenares Irene Fortuyn. Zij 
noemt haar ontwerp'Het Onbevattelijke.' 
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Elim, 20 oktober 2010 

Onderwerp: Monument voor nabestaanden geweldslachtoffers 

Geachte mevrouw, heer, familie, 

Met deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond de 

realisatie van de 'Muur tegen geweld,' een monument voor alle nabestaanden van 

geweldslachtoffers. 

Van de organisatie van de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, de lotgenotenorganisaties stichting 

Aandacht Doet Spreken (ADS), Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) en Vereniging 

Veiligheid Respect en Solidariteit (WRS) hebben we uw adres ontvangen. 

Op 1 december 2010 zullen we, op de grens van Drenthe en Overijssel, starten met de bouw van het 

monument. Het monument zal bestaan uit een bijzonder fraai vormgegeven muur die zich krullend 

een weg baant door de natuur (zie ontwerpschets hieronder). Het is ontworpen door de kunstenares 

Irene Fortuyn. Zij noemt haar ontwerp 'het Onbevattelijke.' 

Het wordt een waardig en duurzaam monument ter ere van de slachtoffers van zinloos geweld en ter 

ondersteuning van de nabestaanden. Een Klaagmuur, troostmuur en bezinningsmuur tegelijk. Een 

zachte muur die je als het ware omarmt met zijn vele krullen. Maar ook een harde muur. Hard om 

het geweld te stuiten! Een harde muur, die door de sierlijke vormen zacht lijkt, met nisjes voor 

bloemen of foto's en bankjes waar slachtoffers van zinloos geweld in stilte herdacht kunnen worden. 
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Op de Dag Herdenken Geweldslachtoffers is ons een cheque van bijna € 10.000,- aangeboden door 

nabestaanden. Daarnaast heeft het ministerie van Justitie een flink bedrag geschonken. Daardoor is 

het totaal benodigde bedrag voor de 'Muur tegen geweld' fors dichterbij gekomen. Het bestuur van 

de stichting 'Muur tegen geweld' heeft daarom besloten om te starten met de bouw van het 

monument. 

Er zijn echter nog wel middelen nodig om de hele muur te realiseren. Deels wordt dit in natura 

geschonken, zoals door het Alfa College uit Hoogeveen, die studenten inzet om werkzaamheden te 

verrichten aan zowel het monument als de bijbehorende website. We zijn nog op zoek naar de 

laatste sponsoren en willen u vragen - indien u dat zou willen en kunt missen- om een bijdrage te 

storten op bankrekeningnummer 3166.09.781 t.n.v. Stichting 'Muur tegen geweld' te Elim. 

(of middels bijgevoegde acceptgiro; indien eenvoudig te realiseren). 

We realiseren ons dat niet iedereen dit kan missen, maar wellicht kent u weer iemand, een bedrijf of 

instelling die zou willen bijdragen, zodat we snel deze herinneringsplek voor ons allen hebben 

gerealiseerd. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage! 

Meer informatie en het laatste nieuws kunt u vinden op de website www.muurteRengeweld.nl. Ook 

kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting, de heer Johannes Boertien op 

telefoonnummer 0528-350202. 

We hopen u volgend jaar bij de officiële opening van de 'Muur tegen geweld' te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 

stichting 'Muur tegen geweld' 

Dirk Guichelaar Johannes Boertien 

Voorzitter Secretaris 

http://www.muurteRengeweld.nl
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