
 

 
 
 

Bureau MORBidee heeft een mobiele ‘Before I Die Wall’ 
 

     
 
 
Op de ‘Before I Die Wall’ staat tientallen keren het zinnetje ‘Before I die I want to…’. 
Voorbijgangers kunnen het zinnetje afmaken door met krijt hun grootste wens op te 
schrijven. 
De mobiele ‘Before I Die Wall’ kan bij congressen, beurzen en andere bijeenkomsten 
ingezet worden. Ook scholen kunnen ervoor kiezen de Wall tijdelijk neer te zetten. De 
Wall stimuleert het nadenken over het leven en het onvermijdelijke sterven dat daaraan 
verbonden is. Door de luchtige manier waarop dit nadenken gestimuleerd wordt, is de 
drempel om mee te doen – door een krijtje te pakken en een eigen gedachte op te 
schrijven – laag. Met een ‘Before I Die Wall’ wordt de dood, als onderdeel van het leven, 
op een creatieve en relatief positieve wijze onder de aandacht gebracht. 
 
Het initiatief voor de ‘Before I Die Wall’ komt van Candy Chang, een kunstenaar uit New 
Orleans. Zij verloor begin deze eeuw iemand van wie ze heel veel had gehouden, en 
dacht daardoor een tijd veel na over de dood. Het leidde tot het idee voor een ‘Before I 
die I want to… Wall’. Ze startte in haar eigen woonwijk met wat hout, schoolbordkrijt en 
een sjabloon met de tekst ‘Before I die I want to…’. Voorbijgangers konden de zin met 
krijt aanvullen, en zodoende hun persoonlijke wensen en gedachten opschrijven. Dat 
gebeurde volop, en daarmee startte een initiatief dat wereldwijd navolging kreeg. Op 
meer dan 550 plekken op de wereld hebben inmiddels dergelijke – tijdelijke – muren 
gestaan, ook enkele in Nederland.  
 
Voor meer informatie over het initiatief heeft ze een speciale website gemaakt: 
http://beforeidie.cc/site/ Van die site komen deze voorbeelden: 
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De mobiele ‘Wall’ van Bureau MORBidee is tevens bruikbaar als aanjager. Instellingen en 
organisaties (onderwijs, buurtwerk) kunnen ‘m gebruiken om individuen aan te zetten 
tot het creëren van een ‘Before I Die Wall’ in de open lucht. Door een mobiele muur als 
voorbeeld te tonen, gaat het idee beter leven. 
 
 

    
 


