PERSBERICHT
TRICHTBINNENSTEBUITEN, foto-expositie op 10 buitenlocaties in Tricht

Het project TrichtBinnensteBuiten is een initiatief van vrijwilligers van het
Dorpshuis en het Platform Tricht Springlevend, om het onderlinge contact in
het dorp te versterken en bewoners een stem te geven.
Na een jaar van coronaomstandigheden vertellen 30 inwoners van Tricht hoe
zij die afgelopen periode hebben beleefd en zijn doorgekomen. Op 30 borden
prijkt hun foto en hun verhaal.
Verhalen van kinderen van o.a. Op ’t Hof-Malsenburg, leerlingen van
middelbare scholen, jonge werkenden in horeca of zorg, inwoners die corona
hebben gehad, op de IC gelegen hebben. Verhalen van inwoners die juist
coronapatiënten hebben verzorgd, van alleenstaande ouderen die niemand
mochten ontmoeten. Niet alleen individuen maar ook gezinnen, zussen,
vriendinnen en een voetbalteam vertellen over hun dagelijkse leven en hoe zij
de impact van de coronatijd ervaren.
Over welke invloed het heeft op hun werk, hun studie, hun vrije tijd en hun
sociale leven. Waar worden zij blij of verdrietig van? Wat leerden zij in die
afgelopen weken en maanden?
Het resultaat is TrichtBinnensteBuiten: een interessante buitenexpositie vol
met karakteristieke persoonlijke foto's en herkenbare verhalen die op
zaterdag 27 maart om 14.00 uur door de heer Servaas Stoop, burgemeester
van de gemeente West Betuwe, officieel wordt geopend.
Op het grasveld vóór het Dorpshuis. Prins Joh. Frisoplaats 1, 4196 AC in Tricht.
Tot en met 30 mei staan de borden op tien openbare plekken in het dorp, drie
per locatie. Wandelende inwoners en passanten maken zo tijdens hun
dagelijkse 'corona-ommetje' of fietstocht kennis met hun medebewoners en
hun ervaringen.
Na afloop van de tentoonstelling verschijnt er een herinneringsboekje waarin
alle foto's en verhalen bewaard blijven.
TrichtBinnensteBuiten wordt mogelijk gemaakt door de steun van de
gemeente West Betuwe, het Oranje Fonds en de Stichting Dorpsbelang
Trajectum uit Tricht.
TrichtBinnensteBuiten wordt georganiseerd door Irene van Helden, Kristin Vermeulen en
Ton van Vlijmen.
Voor informatie over het project en het regelen van interviews kunt u per mail contact
opnemen: trichtbinnenstebuiten@dorpshuistricht.nl of bellen: 06-26214171 (Ton).

