Organisatie
La Unidad is een opstartende
organisatie op initiatief van
Jorcelene Alves.
Mocht u ons op enigerlei
wijze willen ondersteunen,
La Unidad bestaat uit
vrijwilligers, dan kunt u dit
doen door bijvoorbeeld de
witte rouwband bij La Unidad
te bestellen.
Wij streven er naar om in
2022 La Unidad als een
officiële rechtspersoon vast
te leggen. Wij kunnen daarbij
iedere (financiële) steun
gebruiken. Voor meer
informatie stuurt u ons een
mail.

“Our Brothers and

Sisters never truly died.
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They rode into heaven
instead.”

La Unidad
La Unidad staat voor eenheid. Eenheid tussen hemel
en aarde en eenheid tussen
mens en mens. Eenheid in
verbondenheid, vrijheid en
gelijkheid zijn de keywords
van La Unidad. Dit alles
rondom het thema rouw.
La Unidad staat stil bij hen
die zijn overleden en bij hun
nabestaanden. De nabestaanden die hun geliefde, vriend
en familielid, binnen de motor cultuur hebben verloren.
Wij willen hen in deze moeilijke tijd en de periode erna
blijven gedenken.
Als motorrijder behoor je
bewust of onbewust tot de
motorrijders-gemeenschap.
Een gemeenschap die soms
onderdeel is van negatieve
berichtgeving in media. Terwijl er meer achter deze gemeenschap zit.
Motorrijden is een passie en
voor velen ook een vorm van
ontspanning en/of therapie.
Een hobby met een persoonlijke uiting, zoals vele dat
ook hebben met dans, beeld
en muziek. Motorrijden geeft
de berijder de mogelijkheid
zijn stress los te laten. Ook
voelt het motorrijden als
ultieme vrijheid, het creëert
een vorm van broederschap.

Broederschap
Een broederschap dat in het
dagelijkse verkeer wordt gevormd en wat wordt versterkt.
Het maakt dan ook niet uit wat
de mensen onderscheid, op het
moment dat motorrijders elkaar
tegenkomen is er een band, .
Het doet er dan ook niet toe
wat voor motor rijdt maar dat je
motor rijdt. Binnen de motorrijders cultuur zie je vaak een
schedel welke als symbool staat
voor de vriendschap, broederschap en gelijkheid binnen deze cultuur. La Unidad zet zich
als neutrale organisatie in voor
zowel vrouwelijke als mannelijke motorrijders die ons in het
leven hier op aarde hebben
verlaten. In onze filosofie zijn
zij heengegaan, maar zij zullen
altijd over hen die achterblijven
waken.

Witte rouwband
Als dankbaarheid voor hun
broederschap hier op aarde
houden wij jaarlijks een “In
Memoriam” dag. Op deze dag
staan wij stil bij degene die we
missen. Op deze dag zullen
motorrijders een witte rouwband dragen tijdens het motorrijden. Deze herdenkingsdag
zal jaarlijks plaats vinden op de
3e zondag in juli. Wij vragen
daarom de motorgemeenschap
en motorclubs, om het initiatief
van de witte band, landelijk te
ondersteunen.

Met de witte band eren wij hen
die zijn overleden. Dit jaar, vorig jaar of 10 jaar of langer geleden. We staan een moment
stil bij hen die we missen.

Website
Wij vragen iedereen een foto of
video online te plaatsen met de
hashtag #LaUnidad. Wij zullen
de foto’s vervolgens op onze
website vermelden. Op deze
wijze willen wij aan onze Broeders en Zusters laten zien dat
wij hen dankbaar zijn dat zij in
ons leven zijn geweest en dat
wij hun nooit zullen vergeten.
Een dag dat wij geen onderscheid maken in wie je bent, of
wat je rijd of voor wie je het
doet. Op deze dag steunen we
elkaar en laten wij zien aan
Nederland dat wij ondanks onze
verschillen, één ding gemeen
hebben en dat is liefde voor het
motorrijden.

Als organisatie i.o. zijn wij hard
bezig om ook voor het aankomende jaar een ‘rideout’ te organiseren en nog veel meer.
Mocht u deze brochure na de
3e zondag in juli pas lezen dan
geld de informatie uiteraard
voor het aankomende jaar.
Niets houd ons tegen om onze
broeders en zusters te gedenken op de 3e zondag in juli.

