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Postbussen op Westerbegraafplaats om brieven
naar dierbaren te sturen

In aanloop naar Reveil op 1 november 2022 kunnen bezoekers op de

Westerbegraafplaats vanaf vandaag een brief naar een overledene posten.

Daarvoor staan er twee speciale 'herinneringspostbussen', één voor volwassenen

en één voor kinderen.
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Nog tot 6 november 2022 kunnen nabestaanden en bezoekers van de Westerbegraafplaats een

brief of kunstwerk voor een overledene achterlaten in een van twee herinneringspostbussen.

Aan de afscheidsruimte aan de hoofdingang kunnen volwassenen een brief posten in een

postbus van Postkantoor 00/00/00. Als ze ook hun gegevens en een postzegel achterlaten,

krijgen ze een kunstwerk in ruil.

Aan het kinderperk staat een postbus van Missing You. Kinderen kunnen er een kunstwerkje of

brief posten. Missing You wil verlies en verdriet draaglijk helpen maken voor kinderen. Wie zijn

gegevens achterlaat, kan door de vzw gecontacteerd worden voor een troostmoment achteraf.

Het beheer van de begraafplaatsen betekent voor ons als Stad meer dan het
onderhoud. We zetten ook mee onze schouders onder tal van initiatieven rond
rouw en verliesverwerking. Reveil is intussen een vaste waarde op 1
november. Dit project met herinneringspostbussen vormt daarop een mooie
aanvulling.
— Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol

1 november op Gentse begraafplaatsen
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1 november is traditioneel de dag om overledenen te herdenken. Ook dit jaar strijkt Reveil neer

op de Gentse begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen van Gentbrugge, Mendonk, Sint-

Amandsberg en de Westerbegraafplaats zijn er troostmomenten tussen 17 en 18 uur, met

muziek en verhalen. Op de Westerbegraafplaats hertekent onder andere een kunstenaar van

Postkantoor 00/00/00 live verliesverhalen van bezoekers en vinden kinderen troost dankzij

muziek van Missing You. Op de begraafplaats van Sint-Amandsberg kunnen bezoekers dan

weer samen zingen met Zie Ze Zingen. Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig.

Contact

Bert Verpoest, kabinet schepen Heyndrickx, gsm 0474 51 76 40, e-mail

bert.verpoest@stad.gent
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