Nieuwsbrief februari 2019.
In deze nieuwsbrief:
- Verdiepingscursussen/workshops voor (ervaren) schrijvers
- Gevraagd: schrijvers ten behoeve van verstandelijk beperkte ouderen
- Schrijvers bijeenkomst van 20 maart

Verdiepingscursussen/workshops.
Voor schrijvers van levensboeken, zowel voor degenen die onlangs met succes onze basiscursus
hebben gevolgd als voor degenen die al meerdere levensboeken hebben geschreven, hebben we
twee verdiepingscursussen op het programma staan.
1. Interview-schrijf cursus:
Over de inhoud van deze verdiepingscursus kunt u meer lezen in onze nieuwsbrief van januari 2019.
Al onze nieuwsbrieven staan op onze website www.haagselevensboeken.nl
Aanmelden via info@haagselevensboeken.nl

2. Verdiepingscursus schrijven voor mensen met beginnende dementie:
Dit voorjaar willen we weer een verdiepingscursus geven over het schrijven van een levensboek voor
een verteller met beginnende dementie. Een aantal schrijvers wordt in de loop van het proces van
het optekenen van het levensverhaal geconfronteerd met een verteller die vergeetachtig begint te
worden. Dat hoeft echter geen probleem te zijn om toch het levensboek te voltooien.
In de verdiepingscursus van twee middagen geven we uitgebreide informatie over wat dementie en
alzheimer inhoudt, hoe je signalen kunt herkennen en wat je kunt verwachten van mensen met
dementie. De eerste bijeenkomst zullen we gebruik maken van de zeer verhelderende
praktijkervaring van een casemanager dementie bij een Haagse zorginstelling. De tweede
bijeenkomst is gewijd aan het interview- en schrijfproces, het contact met verteller en eventuele
hulpmiddelen daarbij, de rol van familie en naasten en tenslotte het resultaat, de vormgeving van
het boek. De cursus bevat daarnaast veel tips hoe de schrijver het communicatieproces met de
beginnend dementerende een goede en respectvolle invulling kan geven.
Wij zijn voornemens deze cursus in het voorjaar te geven.
Aanmelden via info@haagselevensboeken.nl; zodra de data bekend zijn sturen wij u een uitnodiging.

Oproep: schrijven voor verstandelijk beperkte ouderen.
In de Kompassstraat in Scheveningen staat het gebouw de Olieberg. Hier is Middin
gevestigd, een organisatie die mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteunt bij
het leiden van hun eigen leven.

Middin heeft ons benaderd met het verzoek om een aantal oudere cliënten te helpen hun
levensverhalen op te tekenen. De bewoners van de Olieberg die door Middin worden begeleid, leven
in hun eigen woning in het appartementencomplex. Ook bij deze mensen ontstaat met het klimmen
der jaren de behoefte om herinneringen op te halen en te praten over vroeger. Bij deze doelgroep zal
veel gebruik worden gemaakt van foto’s, en het ordenen van verhalen aan de hand van dit
beeldmateriaal. De begeleiders van Middin zijn bereid voor schrijvers die met deze groep vertellers
aan de slag gaan, een workshop te organiseren. Daarin geven ze informatie over verstandelijke
beperkingen en hoe je met deze mensen om kunt gaan, zodat schrijvers niet onvoorbereid zullen zijn.
Verder zijn ze bij iedere verteller zeker de eerste keren aanwezig om de schrijvers te begeleiden,
indien nodig.
Dus: lijkt het je leuk om met mensen met een beperking aan de slag te gaan en hun verhalen op te
tekenen, meld je dan bij mij!
Annemieke Wilmink
annemieke.wilmink@gmail.com
06-43 21 84 56

Schrijversbijeenkomst.
Ook dit voorjaar organiseren wij weer een schrijversbijeenkomst.
Onderwerp: Het raadplegen van online archieven.
Bij het schrijven van een levensboek komen vaak oude plekken en omstandigheden van
vroeger ter sprake. Ook voorouders worden wel eens genoemd. Het is leuk en soms ook
nuttig om er meer van te weten. Ook kan archiefmateriaal dat op internet te vinden is,
helpen bij het ophalen van herinneringen bij de verteller. Het kan een meerwaarde voor
het uiteindelijke boek betekenen om dit soort informatie te gebruiken.
Maar: hoe doe je dat? Waar kan ik wat vinden? Welke vrij toegankelijke online archieven
zijn er allemaal?
Een van onze schrijvers, Petra van den Boomgaard, is historica en is hierin zeer
bedreven. Zij zal vertellen over haar eigen archiefonderzoek dat betrekking had op de
Tweede Wereldoorlog. Daarna gaat ze ons vanuit eigen ervaring helpen in deze
workshop.
De belangstelling voor deze workshop is zo groot, dat u zich hiervoor niet meer kunt
aanmelden; wij hebben inmiddels een wachtlijst.
Wel zullen wij in het najaar deze fantastische workshop nogmaals voor u organiseren!
Aanmelden om deze workshop in het najaar bij te wonen, doet u door een mail te
sturen naar info@haagselevensboeken.nl
Wij zetten u dan op de lijst van deelnemers en zullen u na de zomer een uitnodiging
sturen.

***

