Herkent u zich in de woorden en
bent u hier naar op zoek? Defensie
biedt bij deze de mogelijkheid om
in contact te komen met mede
oorlogsveteranen die in de periode
1981 en 1982 uitgezonden zijn
geweest naar Libanon.
Bij Defensie is het bekend dat er bij
militairen uit deze periode behoefte
is aan erkenning en waardering voor
hun werk tijdens de uitzending in
Libanon. En dat er behoefte is aan
enige houvast en contact met mede
veteranen.
Vanuit Defensie geven wij toe dat
er in het proces van nazorg in 1981
en 1982 er steken zijn laten vallen.
Dat is ook de reden dat wij u nu de
kans willen bieden om hier alsnog
zorg voor te krijgen, en daarbij dus
de erkenning en waardering die u
verdient.

Wat bieden wij?

Contact

Wij bieden u een ondersteuningsgroep
waarin het contact met lotgenoten
voor u, en uw eventuele partner voor
opstaat. In de eerste bijeenkomst zal
het voornamelijk gaan om het delen
van ervaringen en om een uitgebreide
kennismaking. Na aanleiding van deze
eerste bijeenkomst zullen wij verder
met u bespreken wat er in de verdere
bijeenkomsten aan bod gaat komen.

Heeft u belangstelling om deel te
nemen aan deze ondersteuningsgroep?
Dan nodigen wij u graag uit contact
met ons op te nemen:

• I n totaal zijn er 10 bijeenkomsten
gepland.
• Een bijeenkomst duurt 3 uur waarin
wij een pauze inlassen.
• Voor deze bijeenkomsten is uw
partner van harte welkom en hier
wordt ons traject ook op afgesteld.
I n de bijeenkomsten krijgt u de
mogelijkheid uw ervaringen te delen en
contacten op de bouwen waar u de rest
van uw leven nog wat aan kan hebben.

Telefoon- en faxnnummer:
Telefoon: (070) 318 81 88
Fax: (070) 318 78 88
Postadres:
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Bezoekadres:
Ministerie van Defensie
Plein 4
2511 CR Den Haag

Wij noemen hen helden, zij noemen
zichzelf een veteraan,
zij waren het die naar Libanon zijn
gegaan.
Als dank kregen ze bij thuiskomst op
hun revers een speld,
voor het overleven van de gevechten
en al het andere geweld.
Dat was onze dank, dat was alles wat
ze van ons hebben gekregen,
en voor de rest werd dat wat
deze helden deden door iedereen
doodgezwegen.
Offers zijn er door hen gebracht, soms
met verlies van eigen leven,
het kostte hen bijna alles, heeft hen
bijna tot waanzin gedreven.
Maar zoals zij zelf zeggen, ik heb ‘t
doorleeft, overleefd en verwerkt,
en ondanks de grote bagage, heeft het
hen ook gesterkt.
Het is toch raar, dat er maar één dag
per jaar op ze wordt gewacht,
één keer per jaar, alleen op
Veteranendag, wordt er aan hen
gedacht.
Voor ons zijn het helden en zouden wij
ze blijvend moeten eren,
met dit gedicht proberen wij dit gevoel
in ieders hart te graveren.
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• erkenning
• waardering
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• lotgenoten

