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Het begraven van ongeïdentificeerde lijken op een vuilnisstortplaats is een
beschamende een onmenswaardige situatie.
Dit is ook een probleem voor de vrijwilligers ter plekke die al jarenlang de lijken
begraven en zich inzetten voor bewustwording en voor de komst van een fatsoenlijke
begraafplaats.

Stichting DMC is opgericht uit het inzicht dat ondanks de noodzaak voor een
begraafplaats voor verdronken migranten in zuid Tunesië, ondanks de inzet van de
vrijwilligers en de Rode Halvemaan ter plekke en ondanks de intentie van NGO's deze
begraafplaats te beheren, die begraafplaats er steeds maar niet komt. De reden is dat
de voorwaarde, namelijk een stuk grond voor de begraafplaats, om economische
redenen niet door de gemeente verworven kan worden. Doel van de Stichting DMC is
daarom deze impasse te overwinnen door zelf de aankoop van de grond voor deze
begraafplaats te regelen.

Dit houdt in het vinden van een geschikte locatie samen met de organisaties ter
plekke, het notarieel begeleiden van de aankoop en het ter beschikking stellen van de
grond.
Het houdt ook in de communicatie met de betrokkenen actoren te begeleiden met het
doel dat tijdens en na aankoop ook het beheer van de begraafplaats duurzaam
geregeld wordt.

Stichting Drowned Migrant Cemetery zal de middelen daarvoor middels donaties
verwerven.
Bekendheid voor de stichting en zijn doel moet verworven worden door de media.
Daarvoor zijn interviews gepland met de voorzitter.
Dit zal niet voldoende zijn, Stichting DMC is daarom op zoek naar ambassadeurs, die
een betere mediapresentie kunnen bereiken door b.v. talkshows.

Tegelijkertijd zal een mailcampagne in het brede netwerk van de drie bestuurders een
grote groep supporters creëren. Deze moeten actief zich engageren in een socialmedia-campagne, waardoor het grootste deel van de donaties geworven moet worden.
Door de website meertalig (Nederlands, Frans, Engels) op te zetten en met actieve
supporters in de desbetreffende landen mikt de Stichting DMC ook op internationale
steun.

Alle beslissingen over de te nemen stappen worden door alle drie bestuursleden
unaniem genomen.

De verworven middelen worden op de zakelijke rekening van de Stichting verzameld
en beheerd. Ze blijven op deze rekening totdat ze voor het beoogde doel worden
gebruikt, namelijk de aankoop van grond voor een begraafplaats in Zarzis/Zuid
Tunesië en de kosten voor het begeleiden van deze aankoop.

De Stichting DMC kan eigenaar blijven van het grond, of deze overschrijven aan de
gemeente Zarzis, of een grote NGO, die zich daarvoor notarieel verplichten de
begraafplaats in de toekomst te beheren en te onderhouden. Alle beslissingen worden
aan het doel getoetst, namelijk een duurzame inrichting en onderhoud van een
begraafplaats voor onbekende drenkelingen te dienen.

