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Aanbevelingsbrief AIDSmonument Amsterdam
Met deze brief willen wij onze steun aan het AIDSmonument in Amsterdam kenbaar maken.
Wij vinden het belangrijk dat er een zichtbare en tastbare plek wordt gecreëerd in de
stad die eens het epicentrum was van de aidsepidemie in ons land: een herinnering aan
de onvoorstelbare heftige periode in de jaren ’80 en ’90, die werd gekenmerkt door het
verlies en lijden van velen die werden getroffen door hiv en aids.
Wij zijn vrijwilliger voor het Nederlandse Namenproject die de quilts beheert, die
gemaakt zijn voor diegenen die zijn gestorven aan de gevolgen van aids. De betekenis
en het gebruik van deze quilts is door de jaren heen veranderd. De stichting kwam hierdoor een aantal jaren geleden met het idee voor een blijvende herinnering in de vorm
van een AIDSmonument.
Onze motivatie om ons als vrijwilliger en professionals in te blijven zetten voor de stichting
Namenproject en het AIDSmonument komt voort uit onze eigen ervaringen met het verlies
van veel dierbare vrienden.
Wij doen dit voor Eric, Andreas, Bart, Arjen, Geert, Daniel en Charlie. Omdat wij geen
mensen zijn die begraafplaatsen bezoeken, vinden wij het noodzakelijk om straks bij
het monument te kunnen staan en onze dierbaren te herdenken op onze manier.
In het verleden hebben wij als grafische vormgevers gewerkt voor diverse hiv-preventieprojecten van de Schorerstichting, zoals de Safe Sex Guerrilla, de Pin Up campagne in
de Amsterdamse kroegen en het hiv-periodiek Lust for Life. Tegenwoordig werken wij als
vrijwilliger voor de stichting hello gorgeous, die het gelijknamige glossy over leven met
hiv uitgeeft.
Met hello gorgeous willen wij hiv weer een gezicht geven. Want hiv is door de jaren heen
onzichtbaar geworden, deels doordat er geen mensen meer dood hoeven te gaan aan
de gevolgen van aids. Maar ook omdat mensen met hiv onzichtbaar zijn geworden.
Het AIDSmonument zal ook ongetwijfeld bijdragen aan de zichtbaarheid van hiv.
Wij verheugen ons op het moment dat het monument er zal zijn. Want we mogen de
geschiedenis nooit vergeten! Voor de generatie die nu leeft met hiv zal het monument
een grote steun zijn in het bewuster leven in het nu.
Vriendelijke groet,
gebr. Silvestri

