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Epitaaf vzw krijgt de steun van
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ZORG OM DE NALATENSCHAP VAN DE GRAFMAKERS SALU
In Tafofiel034 kon u al lezen hoe het archief Salu eindelijk kon worden geïnventariseerd met de steun
van het VGC en met de logistieke medewerking van het AMVB. De gipscollectie werd aangepakt in
2014-2015, parallel hiermee, vanaf januari 2015 werd ook het (papieren) archief onderworpen aan een
inventarisatieproject (lees ook BUELENS, D., Het archief Salu. Een blik achter de schermen van een
uitzonderlijk familiebedrijf in Tafofiel 034, februari 2017, Laken, vzw Epitaaf). Het resultaat van de
registratie en de inventarisatie werd in mei 2016 door Epitaaf vzw aan het publiek voorgesteld.
Sinds november 2016 is het Salu-archief terug in de thuisbasis waar het is ondergebracht in speciaal
gemaakte archiefkasten. Met deze inventarisatie is een enorme stap vooruit gezet in het beheer en de
ontsluiting van de collectie. Epitaaf vzw evolueert langzaam maar zeker in de richting van een
volwaardig “museum en documentatiecentrum voor funerair erfgoed”.
Voor het eerst stellen we ons archief- en documentatiecentrum open voor het publiek. Vorig jaar
hebben we een langdurig inventarisatie- en archiveringsproject afgerond met de steun van het VGC.
Bij dit werk stootten we op enkele ontdekkingen, die we graag tonen in ons gedeeltelijk vernieuwd en
heringericht archief.
Wij ontvangen jullie graag tussen 10u00 en 18u00 in het voormalige atelier Salu te Laken op het jullie
welbekende adres!

LIDGELDEN
Bij wijze van herinnering… Uw bijdrage betekent voor ons een zeer gewaardeerde steun. Het helpt ons
te blijven ijveren voor het behoud en de waardering van ons funerair erfgoed en de instandhouding
van het voormalige atelier Salu.
Hartelijke dank voor (de verlenging van) uw lidmaatschap.
Gewoon lid (individueel): 25 €
Steunend lid: 125 €
Beschermend lid: 1500 €
Overschrijven op rekeningnummer BE20 0682 0392 6056 met vermelding van uw naam en de
mededeling “lidmaatschap 2017”.
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