Q&A ‘DONEER EEN LAMPION CAMPAGNE’ 29 DECEMBER
Q Tot wanneer kan ik een lampion doneren?
A Tot en met 29 december 2017 20u, dan wordt de lampion nog geplaatst bij het middelpunt van Nederland.
Daarna kan geen fysieke lampion meer worden gedoneerd, wel digitaal.

Q Is het ook mogelijk om te doneren zonder lampion?
A Het is zeker mogelijk om een donatie te doen zonder voor iemand een lampion te laten plaatsen. Door op de
link ‘direct doneren’ te clicken of naar beneden te scrollen wordt het formulier zichtbaar en kan de donatie
worden gedaan.

Q Hoe kan ik het resultaat van de lampionactie zien op 29 december 2017?
A Op 29 december tussen ongeveer 19u en 19.30u zal een livestream plaatsvinden op de KWF Facebook en
Youtube pagina. Om de livestream op Facebook te kunnen volgen moet eerst de Facebook fanpage van KWF
geliked worden. Na het live-event zal de registratie op de KWF Facebook en Youtube pagina te zien zijn. De
eerste week van januari zal een compilatie van het event op Youtube en Facebook worden geplaatst.

Q Is er een mogelijkheid tot een bezoek om de lampionnen te bekijken op de avond van 29 december?
A. In de avond kan vanuit het comfort van het eigen huis het event beleefd worden middels de livestream (zie
hierboven hoe).
Het is belangrijk dat de rust rondom het natuurgebied van het middelpunt bewaard wordt. Het is niet mogelijk
om veel mensen te ontvangen, daarom raden we een bezoek aan de locatie af.

Q Waar is het middelpunt van Nederland?
A Het middelpunt van Nederland bevindt zich in Lunteren, vlakbij Ede. Het is een natuurgebied van het
Luntersche Buurtbos en wordt ook wel de Goudsberg genoemd. Meer informatie over het middelpunt is hier
te vinden.

Q Hoeveel lampionnen worden er geplaatst op het middelpunt van Nederland en door wie worden deze
geplaatst?
A Er worden rond de 10.000 lampionnen geplaatst, afhankelijk van het aantal donaties. De lampionnen zijn
weersbestendig en er zijn geslaagde tests gedaan waaruit blijkt dat ze niet kunnen wegwaaien. De lampionnen
zullen geplaatst worden door een team vrijwilligers van of via KWF.

Q Waar bij het middelpunt worden de lampionnen geplaatst?
A Het hart van lampionnen zal worden geplaatst op de afgraving bij het middelpunt. Dit is een groot grasveld
omringd door bos. Het grasveld is ongeveer 150 x 200 meter.

Q Voor wie worden de lampionnen geplaatst?
A De lampion kan gedoneerd worden voor een dierbare die te maken heeft of heeft gehad met kanker. De
lampion wordt door KWF geplaatst in het middelpunt van Nederland, de naam van de dierbare wordt op de
lampion geschreven. Zij kunnen zo op een speciaal moment tezamen met heel Nederland denken aan een
persoon die op dit moment te maken heeft met kanker of een persoon die eraan is overleden. D.m.v. een
lampion kunnen zij uitspreken dat zij aan hen denken.

Q Waarom is er voor het middelpunt gekozen?
A Het is een neutrale plek voor iedereen in Nederland waar alle Nederlanders zich onder kunnen scharen,
ongeacht de regio waar zij wonen, hun culturele en/of sociale klasse en hun afkomst (dit is de belangrijkste
reden). Daarnaast is het een mooie omgeving en het is er aardedonker wat belangrijk is voor het effect.

Q Is er samenwerking met een natuurorganisatie?
A Het evenement en het plaatsen van de lampionnen gebeurt in nauwe samenwerking met diverse betrokken
organisaties waaronder de gemeente Ede, de ecologen van het natuurgebied, de boswachter, het Luntersche
buurtbos en het Geldersch Landschap en Kastelen.

Q Welk type lampionnen worden er geplaatst?
A Er worden nylon lampionnen geplaatst met een diameter van 25cm. Deze worden bevestigd met een kleine
haring. In de lampion brandt een LED-lichtje.

Q Hoe lang blijven de lampionnen bevestigd bij het middelpunt?
A De lampionnen worden geplaatst op 28 december 2017, 29 december zullen de lampjes worden aangezet en
op 30 december in de ochtend zullen de lampionnen worden verwijderd.

Q Wat gebeurt er met de lampionnen na 30 december?
A Helaas is er voor KWF geen mogelijkheid om de lampionnen op te laten halen door donateurs. De
lampionnen worden via een professionele partij opgeruimd. De lampionnen zullen op milieuvriendelijke wijze
verwerkt, de lichtjes worden gerecycled.

Q Kan ik helpen met het plaatsen van de lampionnen?
A We hebben veel vrijwilligers nodig voor het plaatsen van de lampionnen. Het is mogelijk om je via
Publieksservice aan te melden publieksservice@kwf.nl. We zullen contact opnemen voor meer informatie.
Q Hoe kan ik zien waar mijn lampion staat op de kaart?
A Met het doen van de donatie is te zien waar op dat moment de laatste lampion is geplaatst. Dit geeft een
indicatie van de locatie. Helaas is dit niet exact en kan de locatie nog wat wijzigen. We proberen dit wel zo
realistisch mogelijk te houden en te plaatsen. In de bevestigingsmail zal het nummer van de lampion staan die
weer op te zoeken is op de kaart. Bij het delen van de lampion via Facebook of twitter is via deze post terug te
linken naar de eigen lampion op de pagina en in de kaart met het hart.

Q Ik heb de naam verkeerd ingevoerd, kan dit worden aangepast?
A Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan KWF Publieksservice van KWF via publieksservice@kwf.nl.
Graag ontvangen we NAW, e-mail, datum van donatie en de juiste naam voor op de lampion. We zullen de
naam dan zo snel mogelijk aanpassen.

Q Ik heb geen bevestiging ontvangen, is mijn donatie wel goed binnengekomen?
A Misschien is het mailadres niet goed ingevoerd. We kunnen dit checken en opnieuw de bevestigingsmail
versturen.
Q Is er een mogelijkheid tot een bezoek om de lampionnen te bekijken op de avond van 29 december of na
het evenement?
A. Op 29 december kun je vanuit het comfort van je eigen huis het event beleven via de livestream (zie
hierboven hoe).
Het is belangrijk dat de rust rondom het natuurgebied van het middelpunt wordt bewaard. Dit is ook
afgesproken met de betrokken partijen; waaronder de gemeente Ede, de ecologen van het natuurgebied, de
boswachter, het Luntersche buurtbos en het Geldersch Landschap en Kastelen.
Daarom vragen wij mensen niet naar op de locatie te komen, maar de verlichting van het hart via de speciale
online uitzending van 19.00 uur tot 19.30 uur te bekijken.
De eerste week van januari ontvang je van ons een compilatie van het evenement. Deze compilatie wordt ook
geplaatst op YouTube en Facebook.

