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‘ ONZEVERGETEN HELDEN ’

Geachte,

In het kader van de herdenking rond 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog lanceert het 
War Heritage Institute (WHI) het project ‘Onze Vergeten Helden’.

Enige jaren geleden deden wij op uw diensten beroep om de graven te traceren van de 
gesneuvelde Belgische militairen die werden teruggebracht naar hun woonplaats. De reactie van 
honderden gemeentebesturen heeft er toe geleid dat we duizenden graven hebben teruggevonden 
en u vindt het resultaat hiervan terug op de www.wardeadregister.be.

Na deze operatie zouden we graag de graven van deze gesneuvelden blijvend markeren. Daarom 
ontwikkelde het WHI een plaatje dat kan worden aangebracht op hun graven. Ook een bord met 
de tekst ‘Belgische Oorlogsgraven’ om aan te brengen aan de ingang van uw begraafplaatsen 
stellen we ter uwer beschikking. Het mooie van dit alles is dat het gratis ter beschikking wordt 
gesteld. Stuur een mailtje naar herinnering@warheritage.be met het aantal plaatjes en borden 
en enkele dagen later wordt het u opgestuurd. 

Het grote publiek kan ook symbolisch peter worden van een gerepatrieerde militair door te surfen 
naar www.wardeadregister.be en een gerepatrieerde uit te kiezen.  U kunt dit peterschap onder 
andere bevestigen door het gekozen graf te bezoeken, een bloem te leggen, een biografisch 
onderzoekje te maken of iets dergelijk. Door een filmpje of foto te delen op het War Dead Register 
maakt u dit peterschap wereldkundig. 

We bieden u eveneens promotiemateriaal aan om het publiek in uw gemeente te informeren.
Ons project biedt nog vele mogelijkheden, ook als u geen gesneuvelden op uw begraafplaatsen 
heeft liggen. Meer informatie over de verschillende aspecten van het project vindt u in bijlage.

Met vriendelijke groeten,

 Franky BOSTYN Michel JAUPART
 Adjunct Directeur-generaal a.i. Directeur-generaal a.i. 
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BIJLAGE

Herinneringsplaatjes en -borden
Om de teruggebrachte soldaten blijvend in herinnering te houden, stellen we stijlvolle en duur-
zame herinneringsplaatjes en -borden ter uwer beschikking. Hieronder vindt u alvast een ontwerp. 
De plaatjes zijn vuurgeëmailleerd en hebben een diameter van 8cm.

De muurborden met opschrift ‘Belgische oorlogsgraven’ zijn van aluminium en hebben een afmeting 
van 20 op 40cm. De plaatjes kunnen op allerhande manieren bevestigd worden. Bedoeling is dat de 
gemeentelijke diensten die plaatjes en borden bevestigen ten laatste tegen 11 november 2018. 
Op die dag krijgt het laatste plaatje in het bijzijn van Zijne Majesteit de Koning Filip zijn bestemming 
bij het Graf van de Onbekende Soldaat.
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Lessenpakket
‘Onze Vergeten Helden’ is een project waar we ook de scholen bij willen betrekken. We hebben 
een lessenpakket ontwikkeld voor alle lagere scholen over ‘Onze Vergeten Helden’. Leerlingen 
leren onder andere het verschil tussen militaire en gerepatrieerde graven. Ze kunnen ook peter 
worden van een graf. Als gemeentebestuur bent u geplaatst om de scholen in uw gemeente 
verder te informeren over dit project. U kan het lessenpakket terugvinden via onze website: 
www.warheritage14-18.be.

Peterschap
Het grote publiek, jong en oud, kan ook peter of meter worden van een gerepatrieerde militair. 
Een peterschap is een symbolische daad. De meter of peter surft naar www.wardeadregister.be 
en kiest een gerepatrieerde. Vervolgens bezoekt hij of zij het gekozen graf één keer per jaar, legt 
een bloem , doet een biografisch onderzoekje en / of maakt een creatief werkje. Een filmpje of 
foto delen op War Dead Register ‘vereeuwigt’ dit peterschap.

Lezingen/Voordrachten
‘Onze Vergeten Helden’ is een breed project waarbij het WHI de inwoners, verenigingen en 
scholen in uw gemeente rechtstreeks betrekt. Zo stellen we ook enkele sprekers ter beschikking 
die op vraag van gemeentes of verenigingen over een veelheid aan thema’s lezingen kunnen 
geven. Wenst u de inwoners van uw gemeente te informeren over Belgische oorlogsgraven of bent 
u eerder geïnteresseerden in een 200-tal Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in Rusland vochten? Het kan! Surf naar www.warheritage14-18.be voor meer informatie.

Promomateriaal 
Als gemeentebestuur bent u het best geplaatst om uw inwoners te informeren over de vergeten 
helden. Om hen nog nauwer te betrekken bij het project stellen we u gratis promotiemateriaal ter 
beschikking. In bijlage vindt u alvast een flyer met meer informatie over het project, alsook een 
affiche. Wenst u nog meer flyers te verspreiden? Surf dan naar onze site, www.warheritage14-18.be.
U vindt er tevens banners die u op uw website of facebookpagina kan plaatsen. Door uw 
inwoners te informeren kunnen we samen ‘Onze Vergeten Helden’ de eer geven die ze verdienen.

Inlichtingen over gesneuvelden
Wenst u voorts nog meer inlichtingen over Belgische militaire gesneuvelden en oud-strijders?
We stellen onze expertise graag ter beschikking. 
U kan ons contacteren via herinnering@warheritage.be.


