Voortleven

Living on

Een boek over het Nationaal
Monument MH17

A book about the National
Monument MH17

Eind mei 2018 werd het boek
Voortleven / Living on
gepubliceerd. In dit rijk
geïllustreerde boek wordt een
beeld geschetst van de
totstandkoming van het Nationaal
Monument MH17. Dit
bomenmonument, in de vorm van
het symbolische lint, met een
gedenkteken, is op 17 juli 2017 in
gebruik genomen en ligt bij
Vijfhuizen, grenzend aan
luchthaven Schiphol. Het
monument herinnert ons aan de
ramp met vlucht MH17 van
Malaysia Airlines boven Oekraïne
op 17 juli 2014. Het
passagiersvliegtuig werd
neergeschoten waarbij alle 298
inzittenden (onder wie 196
Nederlanders) verongelukten.
De persoonlijke verhalen van
nabestaanden en betrokkenen en
hun inzet voor de realisatie van
het monument worden
afgewisseld met veel foto’s. Niet
alleen van het monument, maar
ook van de ramp en de nasleep
die daarop volgde.
Een bijzonder boek met een
hoopvolle boodschap: voortleven.
Van de slachtoffers. De
nabestaanden. En allen die
geraakt zijn op die 17de juli 2014
en daarna.

At the end of May 2018 the book
‘Living on’ was published. In this
beautifully illustrated book a
picture is sketched of the
realization of the National
Monument MH17. This
monument, in the form of the
symbolic ribbon, with a memorial,
was put into operation on the 17th
of July 2017 and is located in
Vijfhuizen, bordering Schiphol
Airport. The monument reminds
us of the flight Malaysia Airlines
flight MH17 over Ukraine on the
17th of July 2014. The passenger
plane was shot down and all 298
passengers (including 196 Dutch)
crashed.
The personal stories of relatives
and those involved and their
commitment to the realization of
the monument are included with
many photographs. Not only of
the monument, but also of the
disaster and the aftermath that
followed.
A special book with a hopeful
message: live on. From the
victims, the relatives and all those
who were hit on the 17th of July
2014 and afterwards.
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