
VEREEUWIGD 
Omdat je mag er zijn! 

Bedankt voor je belangstelling voor het project Vereeuwigd. Een project waarbij we mensen 
die levensbedreigend ziek zijn (geweest) op een unieke wijze centraal willen stellen. Wij willen 
niet hun ziekte, niet hun ziekteverhaal, maar met name de inzichten en levenslessen die hun 
ziekte hen gegeven heeft een podium geven, als inspiratiebron voor andere mensen; gezond 
en ziek.  


Over Vereeuwigd 

In september openen we een website waarop mensen hun verhaal kunnen vertellen in 
maximaal 1250 tekens. Ook kunnen zij aangeven of zij in aanmerking willen komen voor een 
fotoshoot met een topfotograaf en of zij beschikbaar zijn voor contact over de mail. Mensen 
beheren hun profiel zelf. Een kleine 20 topfotografen heeft zijn zijn medewerking al toegezegd 
waaronder Roger Cremers, Govert de Roos en Patricia Steur. 
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De foto’s die gemaakt worden door de topfotografen en de bijbehorende verhalen gaan we 
verspreiden via de social media om mensen te inspireren en om aandacht te genereren voor 
het project. Daarnaast gaan we de reguliere media opzoeken. In maart 2018 sluiten we het 
project af. Hopelijk met een tentoonstelling. Als deze is afgelopen mogen de geportretteerde 
zieke mensen hun foto komen ophalen. 


We willen de komende maanden, voordat de website live gaat, deze alvast vullen met een 
aantal inspirerende verhalen. Dit maakt de drempel kleiner voor mensen om hun eigen verhaal 
te vertellen als we in september live gaan.


Meedoen of nieuwsgierig? 
Misschien wil jij jouw verhaal en vooral je 
inzichten en levenslessen in 1250 tekens 
vertellen? Dat zou prachtig zijn! Stuur deze 
dan samen met een foto van jezelf in 
1600x750 pixels naar:


Gert Willem Haasnoot

gertwillem@levenxl.nu


Heb je vragen dan kun je deze natuurlijk ook 
mailen of anders gewoon met me bellen op 
06-10154946.


Hartelijke groet, 


Gert Willem Haasnoot
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Inspireer andere gezonde 
en zieke mensen met je 
verhaal! 

    

mailto:gertwillem@levenxl.nu

