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Niets geeft zoveel trots als samen iets aan de kant krijgen en samen genieten van het resultaat. In navolging
van Zuid-Europese landen waar families en weduwen zich in het voorjaar naar begraafplaatsen begeven om
deze schoon te maken en de doden te eren op een luchtige manier, introduceert Funeral Rockstars een
Cemetery Clean-up tijdens het Weekend van de Begraafplaats.
100 OORLOGSGRAVEN
De eerste editie van de Cemeter Clean-up tijdens het Paasweekend op Begraafplaats Essenhof in Dordrecht
was een waar succes. Deelnemers maakten samen 100 oorlogsgraven schoon en gingen naar huis met een
voldaan gevoel, een nieuwe kijk op begraafplaatsen en deelden met elkaar al soppend en boenend verhalen
over de oorlog, gevallen soldaten en hun eigen ervaring met de dood. Tijdens het Weekend van de
Begraafplaats is er een weer een editie van de Cemetery Clean-up waar bewoners en begraafplaatsen aan mee
kunnen doen.
MAAK EEN VERGETEN GRAF SCHOON
De Cemetery Clean-up is afgeleid van evenementen als beach clean-up en city clean-up waarin mensen
gezamenlijk een locatie opruimen. De Cemetery Clean-up is een door Funeral Rockstars georganiseerd
evenement waarin we een aantal uren aan de slag gaan met het schoonmaken van vergeten graven*. De
eerste editie van deze (hopelijk straks landelijke) voorjaarsschoonmaak van graven was tijdens het
Paasweekend op Begraafplaats Essenhof in Dordrecht. In het Weekend van de Begraafplaats is de volgende
editie gepland op de zaterdagochtend 29 mei 2021 (10:00 tot 12:00 uur). De clean-up wordt ondersteund door
Landelijke Organisatie Begraafplaatsen
* We tornen niet aan bestaande graven zonder toestemming van families. Er wordt afgestemd met eigenaren en Landelijk Organisatie
Begraafplaatsen LOB wat en hoe het beste schoon te maken.

LIEFDE GEVEN, DREMPEL VERLAGEN
De Cemetery Clean-up is een sociaal evenement voor burgers met twee doelen. Eén: Liefde geven aan vergeten
graven en grafmonumenten. Twee: de drempel om een begraafplaats te bezoeken verlagen.

AANMELDEN ALS SCHOONMAKER
Kom mee helpen schoonmaken in dit lente-evenement tijdens het Weekend van de Begraafplaats op zaterdag
29 mei 2021. Super sociaal, goed voor iedereen. Wat teruggeven aan je community. Neem je gezin en/of
vrienden mee naar de Cemetery Clean-up. Kindvriendelijk, op een luchtige manier met de dood bezig zijn,
nieuwe dingen ontdekken, een begraafplaats bezoeken en durven praten over de dood met jouw kinderen en
vrienden terwijl je een vergeten graf kuist en verzorgd. Wil je deelnemen als schoonmaker op zaterdag 29 mei
dan kun je vooraf registreren via de Funeral Rockstars aanmeldpagina om zeker te zijn van een plaats en de
speciaal uitgegeven Cemetery Clean-up schoonmaakemmer.
AANMELDEN ALS LOCATIE
Ben je een begraafplaatseigenaar of -manager en wil je (een deel van) jouw locatie beschikbaar stellen voor
een schoonmaakteam, koop dan een deelnamebewijs via de Funeral Rockstars website.
AANMELDEN ALS SCHOONMAKER OF LOCATIE
www.funeralrockstars.nl

CONTACT | PERS
Funeral Rockstars is een platform wat creatieven aan funeraire organisaties verbindt en op die
manier zorgt voor een nieuwe kijk op uitvaarten en de dood. Contact inhoud Evenement &
Interviews : Marieke van der Weiden MA | 0682700608 | info@funeralrockstars.nl |
www.funeralrockstars.nl

