
 

Nieuwsbrief maart 2017. 

 

Wat hebben we in 2016 allemaal bereikt? 

In 2016 hebben wij, de vrijwilligers van de Stichting Haagse levensboeken, niet stil gezeten. Wij 
hebben twee nieuwe ambassadeurs aangetrokken, die zich in hun specifieke woonomgeving bezig 
houden met het bij elkaar brengen van (nieuwe) schrijvers met vertellers. Ook onderhouden zij de 
contacten met de lokale zorginstellingen. In Loosduinen onderhouden zij een schrijverskring waar 9 
schrijvers tweemaandelijks bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen. 

Opleidingen: 

Verleden jaar hebben wij 4 basiscursussen gegeven waarbij 41 nieuwe schrijvers zijn opgeleid. Ook 
hebben wij 1 schrijf-interview cursus gegeven aan 7 deelnemers alsmede een workshop lay-out aan 5 
deelnemers. In totaal hebben wij in 2016 53 vrijwilligers opgeleid. 

Nieuwe boeken; matches tussen schrijvers en vertellers: 

Wij krijgen lang niet altijd van schrijvers gemeld als er weer een boek gereed gekomen is. Inzicht in 
het aantal gerealiseerde boeken is daarom lastig. Wel kunnen wij bijhouden hoe vaak wij een 
schrijver aan een verteller hebben gekoppeld, waarmee gezien wordt hoeveel boeken er met onze 
bemiddeling een aanvang hebben genomen. In totaal hebben wij 56 schrijvers aan verteller 
gekoppeld, waarmee alle nieuwe opgeleide schrijvers (indien beschikbaar) ook daadwerkelijk aan de 
slag zijn gegaan. 

Schrijvers bijeenkomsten: 

Meer dan 50 schrijvers hebben wij ontmoet op de 2 succesvolle schrijversbijeenkomsten die wij in 
2016 hebben georganiseerd. 

Overige activiteiten: 

Wij hebben alle bijeenkomsten uit hoofde van De Eeuw van uw Leven en Den Haag 
Seniorvriendelijke Stad bijgewoond waarbij schrijvers en vertellers zijn geworven. Andere contacten 
in het uitbreiden van het netwerk waar veel tijd in is gestoken zijn o.a.: Eshoeve,  
Bewonersvereniging Scheveningen,  Oldael, Stichting MOOI, Moerwijk, Steenvoorde. 

Verder participeren wij in relevante netwerken op gemeentelijk niveau zoals Platform Doodgewoon, 
Platform Levensboeken, Community tegen Eenzaamheid, de Vrijwilligersorganisatie PEP, 
Vrijwilligersparades, Buurthuizen van de Toekomst, „de Haagse Uitdaging‟ (ondernemers die zich 
verbinden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen), Resto van Harte, en specifieke 
organisaties die werkzaam zijn in de zorg voor ouderen (Transmurale/Palliatieve zorg, 
Casemanagement PG, Terminale zorg, Alzheimercafe ‟s e.a.) 

Al met al een succesvol jaar vol activiteiten. Op verzoek kunnen wij u ons volledig jaarverslag 
toezenden, mailt u hiertoe naar info@haagselevensboeken.nl 
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Gratis boeken beschikbaar via onze sponsor Aegon. 

Met Aegon hebben wij een sponsor afspraak lopen waarbij wij via hun repro afdeling gratis 
exemplaren van een levensboek kunnen laten vervaardigen. Zij printen in kleur op A4 formaat en 
binden het geheel in met een ringband. Per boek kunnen wij maximaal 10 exemplaren laten maken. 
Deze service is in eerste instantie bedoeld voor het laten maken van levensboeken voor ouderen die 
aanschaf via een internet uitgever niet kunnen betalen. 

Indien u op deze wijze het levensboek wilt laten maken, mailt u het boek dan als bijlage in PDF 
formaat naar info@haagselevensboeken.nl 

 

Nieuw. Schrijverskring; geeft uw mening. 

In Loosduinen is onze ambassadeur Plony Kester een schrijverskring begonnen met 9 schrijvers. 
Tweemaandelijks komen zij bijeen om ervaringen te delen. De groep bestaat uit ervaren en nieuwe 
schrijvers. Inmiddels is er een wachtlijst voor nieuwe deelnemers. 

Als Stichting willen wij dit initiatief graag faciliteren en wij zijn erg benieuwd of er bij u behoefte 
bestaat om deel te nemen aan een dergelijke schrijverskring. 

 Geef ons uw mening.   

Hebt u er behoefte aan/wilt u deelnemen aan een  tweemaandelijks schrijverskring? 

Bij voldoende belangstelling zullen wij in het centrum van Den Haag een tweemaandelijkse 
bijeenkomst gaan organiseren. 

Geef uw mening en mail naar info@haagselevensboeken.nl 

 

*** 
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