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Helden 

Wanneer iemand een orgaantransplantatie heeft ondergaan, weet hij of zij 
niet wie het orgaan heeft gedoneerd. Toch is de donor voor getransplanteer-
den een held; deze heeft hen immers een tweede levenskans gegeven. 

Vaak hebben getransplanteerden grote behoefte om hun dankbaarheid tegen-
over de nabestaanden te uiten. Maar alleen in uitzonderlijke gevallen komen 
getransplanteerden en nabestaanden met elkaar in contact. 

 
Nationaal Donor Monument ‘De Klim’ 

Om die reden is het Nationaal Donor Monument opgericht, vormgegeven in 
het prachtige symbolische beeld ‘De Klim’. 
 
Het monument werd op 21 oktober 2011 naast de Grote Kerk in Naarden ont-
huld en is een eerbetoon aan alle donoren die hun organen en/of weefsels 
hebben afgestaan. Hier kunnen getransplanteerden hun donor gedenken en in 
stilte bedanken. Nabestaanden van donoren vinden er dikwijls troost, want 
door de keuze van hun dierbare kregen anderen een nieuwe kans. 

 
Stichting Nationaal Donor Monument 

In 2010 werd de Stichting Nationaal Donor Monument opgericht met als doel-
stelling: 

• het beheren en onderhouden van het Nationaal Donor Monument in 
Naarden; 

• het uitdragen van het Nationaal Donor Monument als symbool van 
dankbaarheid voor orgaandonatie. 

De stichting probeert dit te realiseren door het zoveel mogelijk onder de aan-
dacht brengen van het monument bij getransplanteerden, donoren en nabe-
staanden. Een mooi voorbeeld daarvan is het plaatsen van replica’s in de 
transplantatieziekenhuizen in Nederland. Verder wordt geregeld de publiciteit 
gezocht in diverse media of door deelname aan beurzen. 

Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor de organisatie van het twee-
jaarlijkse evenement de TransplantERENdag in Naarden. Een dag waarop na-
bestaanden van donoren en getransplanteerden samenkomen om stil te staan 
bij het moment waarop de één een dierbare verloor en de ander een nieuw 
leven tegemoet ging. 

"——————————————————————————————————————— 

c  Ik doe een financiële donatie aan de Stichting Nationaal Donor Monument 
     en  maak het volgende bedrag over: €…………   
     (IBAN: NL26 RABO 0136 4836 31) 

c  Ik ontvang graag de jaarlijkse nieuwsbrief van de stichting. 
     (In dat geval s.v.p. onderstaande gegevens aanvullen en sturen naar: 
     info@donormonument.nl of per post.) 

Naam 

Adres 

PC/Plaats 

Telefoon 

E-mail 

Datum 

Stichting Nationaal Donor Monument | Postbus 6080 | 1400 HB Bussum | Tel.  
085-0600040 | info@donormonument.nl | IBAN NL26 RABO 0136 4836 31  

Wilt u ons steunen?  

De Stichting Nationaal Donor Monument ont-
vangt geen subsidie en heeft geen vaste in-
komsten. Daarom doen wij graag een beroep 
op iedereen die onze doelstellingen onder-
schrijft. Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, 
is welkom.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Bestuur Stichting Nationaal Donor Monument 
 

Kunstenaars Egbert Hermsen (L) 
en Ben Overkamp, ontwerper 

resp. maker van ‘De Klim’ 


