
Beste familieleden van voormalige gevangenen van 
het KZ-Neuengamme, fijn dat u geïnteresseerd bent  
in het ontwerpen van een poster van uw vervolgde  
familielid voor de “Ort der Verbundenheit”. 

Informatie over deze  steeds groter wordende herden-
kingsplaats en een presentatie van reeds gemaakte   
posters is te vinden op: https://ort-der-verbundenheit.
org/

Ontwerp de poster volgens uw wensen en ideeën,  
gebruik teksten, tekeningen en foto‘s. Op de  
poster kunt u biografische informatie over uw familie,   
persoonlijke herinneringen of verhalen over uw familie 
over de periode tijdens en na de vervolging delen. 
Wat is voor u belangrijk? 

De ingezonden  posters  krijgen  van ons een uniform 
kader.  Om  drukplaten van de posters te kunnen  
maken, houd dan rekening met de technische  
specificaties, die op de volgende bladzijde worden  
genoemd. 

Plek voor Verbinding 
en Herinnering

Uitnodiging om 
deel te nemen
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Familieleden herdenken gevangenen  
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Hier wordt uw 
ontwerp  
geplaatst



Ontwerp hand-
matig maken

Ontwerpen 
met uw 
computer

Gebruik een wit staand A4-tje om de poster te  ont-
werpen.  Je kunt de teksten met de hand of op de com-
puter schrijven en foto’s kunnen opgeplakt worden. 
Gebruik een donkere, dikke pen, bijv. een edding met  
een 2 - 3 mm punt bij het schrijven of tekenen.  Gebruik 
geen (kleur)potloden.
Elke tekstregel moet tenminste één centimeter  groot 
zijn. 

Probeer wat met de lay-out. Gun uzelf de tijd. Wat vindt 
u het leukst? 

Plak  dan alles stevig vast.
Stuur uw kant-en-klare ontwerp in een grote, stevige 
envelop naar ons adres:

Ort der Verbundenheit
c/o KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
Jean-Dolidier-Weg  75
D-21039 Hamburg
Duitsland

Tekst
Schrijf alleen korte  teksten van maximaal 150 woor-
den – in  je moedertaal.  Voor handgeschreven teksten 
moet een regel  minstens één centimeter  groot zijn.  
Om de tekst gemakkelijk te kunnen lezen gebruik dan 
een relatief dikke, donkere pen om te schrijven. Gebru-
ik geen (kleur)potloden. Als u  digitaal werkt,  moet  ten 
minste lettergrootte  16 gebruikt worden. 

Afbeeldingen
Voor foto‘s en tekeningen moet de kortere paginaleng-
te minstens 10 cm lang zijn. Groepsafbeeldingen moe-
ten groter zijn dan portretten. Foto‘s worden gerasterd 
voordat ze gedrukt worden en zijn alleen goed zicht-
baar als ze groot worden weergegeven.   Beelden met 
duidelijke contrasten zijn bijzonder geschikt. Gebruik 
geen kleine foto’s.   Beperk je tot 1 tot 2 afbeeldingen.

Kleur

 Inzendingen

Werk  alleen met zwart-wit.   De zwarte elementen 
worden later in kleur afgedrukt. 

Voeg de volgende informatie toe aan uw inzending per 
brief of e-mail:

1. Voor- en achternaam van de voormalige 
   gevangene

2. Datum van geboorte en overlijden van de 
   voormalige gedetineerde

3. Je voor- en achternaam voor  onze coördinatie

4. Contactgegevens, bijv. e-mailadres, voor onze 
   coördinatie

Gebruik  een computerprogramma naar keuze (bijv. 
Word of Paint) om uw poster te ontwerpen. Open daa-
rin een staand A4-bestand.  Kies een leesbaar letter-
type voor uw tekst en stel ten minste tekengrootte 16 
in. 
Ontwerp de poster met teksten en digitale of gescan-
de tekeningen, afbeeldingen of foto‘s. Probeer ver-
schillende lay-outs uit. Gun uzelf de tijd. Welke vindt u 
het leukst? 
Stuur het kant-en-klare bestand als PDF-formaat naar 
ons e-mailadres:

info@ort-der-verbundenheit.org

Als u foto‘s heeft gebruikt, stuur ze dan als jpg.docu-
ment mee met de e-mail. 


