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De stichting 8 december
t.a.v. de voorzitter de heer Oemrawsingh

Betreft: Uitnodiging

Beste heer Oemrawsingh,

Het Comit6 Slachtoffer en Nabestaanden van Politiek Geweld vraagt
middels dit schrijven u aandacht voor het volgende.
Trjdens het bezoek van directeur van the Institute of Justice en
Reconciliation van Zuid-Afrika Stanley Henkeman, heeft het Comit6 met
hem onder andere het Fort Zeelandia en het Monument van de
binnenlandse oorlog bezocht. Stanley vertelde toen het verhaal van twee
monumenten van zwarte en witte Afrikanen in Zuid-Afrika met het zelfde
doel die middels een brug van verzoening met elkaar werden verbonden.
Bij ons kwam toen het idee op om een Pad van verzoening aan te leggen
tussen het Fort Zeelandia en het Monument van de Binnenlandse oorlog.
Zo hopen wij een verbinding te leggen tussen het leed van beide
gebeurtenissen.

We willen op twee momenten een gedenkwandeling maken van de ene
naar de andere gedenkplaats. Op B december lopen we van het
monument van de Binnenlandse Oorlog naar Fort Zeelandia. We leggen
dan bloemen neer bij het Fort. Op29 juni, op de Dag van Nationale Rouw,
lopen we van het Fort Zeelandia naar het monument van de Binnenlandse
Oorlog waar we dan zullen beginnen met de nationale ceremonie.

Bij beide monumenten zijn er plaquettes die aangeven waarom het
monument er is. Het Comit6 wil op B december 2016 twee
markeerverwijzingen laten plaatsen bij beide monumenten die naar elkaar
verwijzen. Bij het Fort Zeelandia zal een markeerverwijzing staan met de
volgende tekst: "EIk jaar op 29 juni om 76.00 uur zal vanaf dit punt een
gedenkwandeling starten naar het Monument van de Binnenlandse oorlog.
Volq het Pad van Verzoening om daar te komen. Elk iaar op B december
rond 77.75 uur zal hier een gedenkwandeling aankomen via het Pad van
Verzoenina die start vanaf het Monument van de Binnenlandse Oorloa."


