
HET DOEL VAN DE TOCHT

We gedenken de slachtoffers van
gewapende conflicten wereldwijd, en 
we vieren de vrede en vrijheid waarvan 
we in Nederland mogen genieten. We 
lopen in solidariteit met slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen, de 
opbrengst van de tocht gaat daarom 
in zijn geheel naar ondersteuning van 
mensenrechtenactivisten.

Een voorbeeld zijn de activisten in 
Saoedi-Arabië, die zich hebben ingezet 
tegen het autorijverbod voor vrouwen. 
Hoewel het verbod is opgeheven zitten 
zij nog steeds gevangen en werden 
gemarteld.

Houd je van wandelen en wil je je 
inzetten voor je medemens? Dan is 
deze wandeltocht echt iets voor jou!

Alle informatie en aanmelden op 
https://nachtvandevrijheid.amnesty.nl

ETAPPE 1: VUGHT – SCHIJNDEL
Zaterdag 4 mei -19.00 uur
Vertrek vanaf NM Kamp Vught naar de 
dodenherdenking en aansluitend start
1e etappe. Deze gaat in 16 kilometer
van Vught naar Schijndel met stop
rond 23.30 uur.

ETAPPE 2: SCHIJNDEL – GEMERT
Zaterdag 4 mei - start 24.00 uur. De
2e etappe gaat in 22 kilometer van Schijndel 
naar Gemert met stop rond 05.00 uur.

ETAPPE 3: GEMERT– EINDHOVEN
Zondag 5 mei - start 05.30 uur.
De 3e etappe is een tocht van
21 kilometer met start in Gemert en
aankomst in Eindhoven rond 11.00 uur
bij het Airborne monument. Aansluitend 
een korte ceremonie en ontbijt voor
de deelnemers.

Het minimum inschrijfgeld is €25, liever
meer. De opbrengst is bestemd voor
mensenrechtenverdedigers wereldwijd.

Voor eten en drinken onderweg wordt 
gezorgd, dit is bij de prijs inbegrepen.
Deelnemers zorgen zelf voor vervoer
van en naar de etappeplaatsen,
in overleg kan vervoer van en naar
station/bushalte geregeld worden.

https://nachtvandevrijheid.amnesty.nl
info@nachtvandevrijheid.amnesty.nl
Nacht van de Vrijheid 4 - 5 mei
Tel. 0492-368362, 040 – 2122312,
0499 – 421606

Amnesty Brabant viert de Nacht van
de Vrijheid van 4 op 5 mei 2019 met een 
sponsorwandeltocht die letterlijk en 
figuurlijk van het donker naar het licht
voert. De wandeltocht begint ’s avonds 
met de dodenherdenking op de
fusilladeplaats nabij NM Kamp Vught,
en eindigt de volgende morgen bij het 
Airborne monument in Eindhoven.

De tocht heeft 3 etappes, die afzonderlijk, 
of in zijn geheel kunnen worden gelopen.



TOCHT DOOR DE NACHT
Schijndel–Gemert: 24.00-05.00 uur

De tweede etappe van de wandeling
is ongeveer 22 km en deze etappe
gedurende de nacht is dan ook met
name voor de zeer ervaren wandelaars. 
De route voert door de stille nacht met 
een rustmoment in Veghel waar de 
inwendige mens wordt verzorgd.
De aankomst in Gemert is volledig in
het donker en tijdens het ochtendontbijt 
zullen nieuwe wandelaars aansluiten
die de laatste etappe gaan lopen.

HERDENK DE DODEN
Vught–Schijndel: 20.00-23.30 uur

In deze historische eerste etappe 
starten wij bij de fusilladeplaats van 
het voormalige concentratiekamp 
Vught. Na de dodenherdenking
wandelen we bij het intreden van
de schemering langs Beekvliet in
Sint-Michielsgestel, dat tijdens de 
tweede wereldoorlog is gebruikt door 
de nazi's als een gijzelaarskamp voor 
politiek geëngageerde of invloedrijke 
Nederlanders.

Na een korte pauze in het protestante 
kerkje in Sint-Michielsgestel wandelen 
we verder naar Schijndel waar de 
eerste etappe eindigt met een maaltijd 
voor de wandelaars.

DE NIEUWE DAG
Gemert–Eindhoven: 05.30-11.00 uur

In het ochtendgloren gaat de derde en 
laatste etappe van start. Deze etappe 
voert door de prachtige natuur van
Zuidoost Brabant, waaronder een
gedeelte van de Dommel-vallei.
Rond 11 uur in de ochtend lopen we 
Eindhoven binnen en na een korte
ceremonie bij het Airborne-monument 
wordt de tocht afgesloten met ontbijt
en muziek.

Vught–Schijndel 16 km Schijndel–Gemert 22 km Gemert–Eindhoven 21 km


