NAM E N B LIJVE N 2019
ZATERDAG 9 NOVEMBER

Vroege Vogelbos, Almere Haven
(achter het Ekstersnest, Muiderweg 10)

HERINNERINGS

WANDELING

Een sprookjesachtige wandeling in het donkere bos, langs een route
verlicht door fakkels en kaarsen. Kunstenaars, ritueelbegeleiders en
vrijwilligers creëren een bijzondere sfeer met gevarieerde activiteiten
die ons helpen onze dierbare overledenen te herdenken en te eren.
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00

Speciaal kinderprogramma
Programma voor jongeren en volwassenen

Doet u ook mee? Want ...

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt!

DE E NTR E E IS G RATIS
@Namen Blijven | www.namenblijven.nl

‘Eens gaan we allemaal dood, maar onze NAMEN BLIJVEN!’

Op zaterdagavond 9 november 2019
vindt in het Vroege Vogelbos (bij
het Eksternest in Almere Haven)
voor de zesde keer een bijzondere
herdenkingsavond plaats.
Namen Blijven biedt nabestaanden uit
Almere en daarbuiten de gelegenheid
om op een persoonlijke manier bij hun
dierbare overledenen stil te staan.
Ook kinderen zijn van harte welkom.
Er is dit jaar van 18.00 tot 19.00 uur een
apart kinderprogramma met op hen
afgestemde herinneringsactiviteiten.

Met fakkels, kaarsen en vuurkorven creëren we in het bos een
serene sfeer. Als bezoeker volgt u in deze sfeervolle omgeving
een wandelroute. Langs deze route vindt u verschillende
mogelijkheden om te herdenken: heel stille en heel creatieve;
individuele, kunstzinnige en rituele. U wandelt in uw eigen
tempo en bent geheel vrij om wel of niet deel te nemen aan
de aangeboden mogelijkheden. Na afloop kunt u letterlijk en
figuurlijk ‘op verhaal komen’ bij een van de vuurschalen. Tegen
vergoeding is een warm drankje verkrijgbaar.
De route begint en eindigt bij de Schaapskooi (bij het
Eksternest, Muiderweg 10) en is ongeveer 750 meter lang.
Het pad is helaas moeilijk begaanbaar voor rolstoelen.
Een vrijwillige bijdrage aan deze avond stellen we op prijs.
REACTIES VAN EERDERE BEZOEKERS:
‘Voor mij was alleen de wandeling zelf al de moeite waard’
| ‘We hebben met het hele gezin meegedaan, de kinderen
vonden het geweldig’ | ‘Ik heb eindelijk los kunnen laten’
| ‘Ik heb een wandeling gemaakt waarbij ik even gedag heb
kunnen zeggen zonder afscheid te nemen’ | ‘De volgende
ochtend ben ik voor het eerst weer met een lach opgestaan.’

@Namen Blijven | www.namenblijven.nl | namenblijven@gmail.com
Namen Blijven is een initiatief van Kerngroep Namen Blijven en wordt
mogelijk gemaakt door de inzet van een grote groep vrijwilligers, door subsidies en
door bijdragen in natura. Namen Blijven is geïnspireerd door het concept
Allerzielen Alom van kunstenares Ida van der Lee: www.allerzielenalom.nl.

