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FACES TO GRAVES

WAT HOUDT FACES TO GRAVES IN?
Op de Canadese militaire begraafplaats in Groesbeek
liggen militairen van de geallieerde strijdkrachten die zijn
gesneuveld in de strijd om de vrijheid. De stichting Faces
to Graves is op zoek naar foto’s en informatie over deze
mannen. Wanneer u zich realiseert dat er 2590 namen op
de grafstenen staan en 1029 namen van vermisten op de
herdenkingsmuren zijn vermeld dan begrijpt u hoe groot
die opgave is. Faces to Graves is een initiatief van een dame
die niet bang is het onmogelijke een kans te geven.

Wij zullen
hen b
 lijven
herinneren
•
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remember
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STICHTING FACES TO CANADIAN WAR
GRAVES GROESBEEK
Opgericht door enkele leden van de Royal Canadian
Legion-Branch 005-Liberation of the Netherlands.

Wij doen een dringend beroep op uw hulp om
een virtueel monument op te richten.

Wij willen deze uitdaging aangaan!

MAIL OF STUUR ONS UW INFO
Zorgt u voor een graf of kent u familie
van de soldaat, neem dan contact op.
Heeft u een verhaal, foto’s, krantenknipsels of kopieën van documenten?
Alle informatie is welkom.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers om onderzoek te
doen naar informatie en/of het verwerken van de informatie
voor de database. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact
met ons op.

WIJ ZULLEN HEN BLIJVEN HERDENKEN
We hebben de plicht deze jonge mannen te eren en te
herdenken. Zeker nu de meeste van hun kameraden niet
langer in staat zijn dat te doen. Ver van huis gaven zij hun
leven voor onze vrijheid! Wij willen dat ieder van hen door
een foto en een verhaal over zijn leven beter kan worden
herinnerd opdat zij nooit worden vergeten.

Email:
Postadres:
KVK:
RSIN:
IBAN:

info@facestograves.nl
Sprokkelveld 68B, 6596DM Milsbeek
63388812
855214533
NL78 ABNA 0592 2443 93

WWW.FACESTOGRAVES.NL
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FACES TO GRAVES: A CHALLENGE
We are searching for photos and information about the
soldiers who are buried at the Groesbeek Canadian War
Cemetery in The Netherlands.
Initiated by a lady who is not afraid to try the impossible…
This may be your first thought when you realize that there
are 2590 names on the headstones and 1029 names of
missing soldiers on the Memorial Wall.
And not to forget the headstones of unidentified casualties
with only the words: ‘Known unto God’.		
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FACES TO CANADIAN WAR GRAVES
GROESBEEK FOUNDATION
Set up by three members of the Royal Canadian Legion,
Dutch Branch 005 – Liberation of The Netherlands –

We need your help to build a virtual memorial.
Ask around and encourage people to send photos, copies of
documents, newspaper cuttings and stories of their family
members, friends, neighbours etc.

Graf: III. D. 10.

L/CPL ANTONIO BARBARO
L/Cpl Antonio Barbaro gaf zijn
zwemvest aan z’n kameraad,
waarna hij zelf verdronk door de
sterke stroming van de Maas bij
Mook op 15 februari 1945.
L/Cpl Barbaro gave his life jacket
to his comrade. Because of the
force of the current Antonio 
drowned in the river Maas near
Mook.

WE WILL REMEMBER THEM
We have to pay tribute to those young soldiers who lost
their lives so far away from home fighting for our freedom.
Especially now most of their comrades are not able to do
this any longer.
We would like to recognize every single one of them by
a photo and the story of his life, so they will never be
forgotten.

ALL DOCUMENTATION IS MOST
WELCOME.
Please send us your information by email:
info@facestograves.nl
Mail:

IBAN:

Sprokkelveld 68B
6596DM-Milsbeek
The Netherlands
NL78 ABNA 0592 2443 93

You can find more information on our website:

WWW.FACESTOGRAVES.NL

We keep their
memory alive
by telling
their stories

