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Het Bos der Omarming is een te realiseren herdenkingsbos ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het is als
burgerinitiatief aangenomen in de gemeenteraad van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.
Omdat er nog geen herdenkingsbomen daadwerkelijk geplant kunnen worden, creëren we een digitaal
herdenkingsbos.

Een bos vol verhalen
Het digitale herdenkingsbos kan groeien. Op onze website www.hetbosderomarming.nl hebben wij een digitaal
herdenkingsbos ingericht. Ouders, familieleden of vrienden en vriendinnen kunnen hun dierbare hier herdenken met
een persoonlijke boodschap, een verhaal, foto of tekening. Hoe mooi zal het zijn om dit bos al te zien groeien. Van
elke boom die geplaatst wordt, komt een afbeelding in het digitale bos te staan. Door op de boom te klikken, lees je
het persoonlijke verhaal van het kind. Zo ontstaat er een bos vol verhalen.
Te zijner tijd hopen wij dat iedereen zijn herdenkingsboom werkelijk kan planten in het Bos der Omarming.

Een herdenkingsboom kiezen
Zowel in het Bos der Omarming als in het digitale bos, kun je kiezen uit zeven verschillende bomen. Uitgebreide
boombeschrijvingen zijn te lezen op onze website. De bomen hebben ieder hun eigenschappen, karakter en
symboliek die wellicht aansluit bij het karakter van jouw kind. Je kunt jezelf op die manier verbinden met een boom:
uitbundig, ingetogen, krachtig, staat graag aan de waterkant, bloeit vroeg, komt laat in het blad en wat al niet meer
aan de verschillende bomen toe te schrijven is. Op deze wijze hopen wij dat je in de boom een monument voor jouw
dierbare vindt. Alle herdenkingsbomen bijeen vormen het monument voor de verloren gegane talenten van de
kinderen.
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Een herdenkingsboom plaatsen
Als je een keuze hebt gemaakt, kun je deze herdenkingsboom kosteloos aanvragen door het formulier op de site in
te vullen. Deze is te vinden onder het kopje Digitaal herdenkingsbos.
Mocht je foto's of afbeeldingen geplaatst willen zien, kun je deze mailen naar info@hetbosderomarming.nl
Je kunt er ook voor kiezen zelf een pagina op te maken en in PDF formaat op te sturen.
Deze herdenkingsbomen kunnen later werkelijk geplant worden in Het Bos der Omarming. Dit brengt kosten met
zich mee. Informatie over de prijs van een boom en de eerste boomplantdag volgt.

We houden jullie op de hoogte
Als er nieuws is zullen we daar verslag van doen op onze website onder het kopje Nieuws.
Sinds kort kun je ook vriend worden op onze Facebook pagina. Het zou fijn zijn zoveel mogelijk mensen op de
hoogte te brengen van het bestaan van Het Bos der Omarming.

Wilt u ons een mailtje sturen als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen?
info@hetbosderomarming.nl
Secretariaat: Westerweg 262, Alkmaar
www.hetbosderomarming.nl

