
 

 

Nieuwsbrief mei 2019. 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

- Schrijven voor mensen met beginnende dementie  

- schrijvers voor schrijvers 

 

Verdiepingscursus schrijven voor mensen met beginnende dementie 

 

Op woensdagmiddag 11 en 18 september geven we weer een verdiepingscursus 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. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar; aanmelden via info@haagselevensboeken.nl 

 
Schrijvers zoeken schrijvers 
 
Dankzij de inzet van de vele schrijvers van de Stichting Haagse Levensboeken worden jaarlijks 

rondom de 70 levensboeken afgerond. Waardevol vrijwilligerswerk dat vraagt om inlevingsvermogen 

en een luisterend oor, humor, geduld, creativiteit, interview- en computervaardigheden. 

 
Onze ambassadeurs leggen en onderhouden contacten met diverse verenigingen, organisaties en 

zorginstellingen om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten, wat regelmatig resulteert in 

aanmeldingen van nieuwe vertellers. 

 
De groei van het aantal nieuwe vertellers betekent dat we een groot bestand van schrijvers nodig 

hebben om in de behoefte van al deze ouderen te voorzien. De ambassadeurs boren hun contacten 
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ook aan om schrijvers te werven, maar zij worden daarbij graag door jullie, de schrijvers die al 

betrokken zijn bij de Stichting Haagse Levensboeken, geholpen. 

 
Dus: heb je in de eigen vrienden, kennissen– en familiekring mensen die op zoek zijn naar een 

zinvolle invulling van hun vrije tijd of waarvan je zelf denkt dat ze geschikt zijn als schrijver, breng de 

Stichting Haagse Levensboeken dan onder hun aandacht.  

 
Geïnteresseerden kunnen onze site bezoeken: www.haagselevensboeken.nl 
  
en zich opgeven voor de basiscursus via: info@haagselevensboeken.nl 
 

 

*** 

 

In verband met vakanties zal de eerstvolgende nieuwsbrief eind augustus verschijnen; wij 

wensen u een fijne en mooie zomer. 
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