
 

 

Nieuwsbrief november en december 2019 

 

In deze nieuwsbrief: 

- Gevraagd: voorbeelden van levensboeken, geschreven voor (licht) dementerenden 
- Gezocht: nieuwe vrijwilligers 
- Nieuwe trainers Basiscursus 
 

 

Gevraagd: voorbeelden van levensboeken, geschreven voor (licht) 

dementerenden 

Voor onze verdiepingscursus ‘levensboeken schrijven voor vertellers met beginnende 

dementie’ zoeken wij voorbeelden van levensboeken van deze groep mensen.  

De vraag van onze cursisten c.q. schrijvers naar één of meer voorbeelden van een dergelijk 

boek is groot. Zij krijgen dan een beeld wat er zoal mogelijk is.  

Mocht u in het bezit zijn van een dergelijk boek (het mag ook een herinneringsdocument zijn 

of een map met foto’s en fragmenten uit het leven van verteller of iets vergelijkbaars) zou u 

dan willen overwegen om de trainers van de cursus een exemplaar in bruikleen te geven? 

Uiteraard met toestemming van de verteller en/of diens familie. 

Het mag ook een digitale versie zijn, wij zorgen dan dat die wordt omgezet in een papieren 

versie.  

Uiteraard zijn wij zeer terughoudend met het geven van informatie over onze vertellers, de 

voorbeelden zijn uitsluitend en alleen ter inzage tijdens de cursus en worden niet uit handen 

gegeven.  

 

Heeft u een dergelijk boek beschikbaar, wilt u dan contact opnemen met onze trainer 

Donny Brandon, tel: 0646334814? 

 

Gezocht: nieuwe vrijwilligers 

Vindt u het schrijven van levensboeken en het werken met ouderen ook zo leuk en geeft het u 

veel voldoening? 

Praat er eens over met uw vrienden en kennissen. 

Wegens de gestage groei van het aantal aanvragen voor een levensboek, zijn wij voortdurend 

op zoek naar nieuwe levensboek vrijwilligers.  



Onze inspanningen hebben dit jaar al wel 39 nieuwe schrijvers opgeleid; het aantal aanvragen 

van ouderen voor een levensboek is echter vele malen groter. 

Helpt u mee de Haagse Levensboeken verder te laten groeien zodat we nog meer ouderen 

kunnen helpen aan een levensboek? 

Aanmeldingen ontvangen wij graag via info@haagselevensboeken.nl 

 

Nieuwe trainers Basiscursus 

Tot ons genoegen hebben wij twee nieuwe trainers voor onze Basiscursus kunnen aantrekken. 

Tineke Hafkemeyer en Wim Pollen, beide ervaren levensboeken schrijvers, zijn inmiddels 

ingewerkt en aan de slag als trainer. 

Met hun komst is ons team trainers weer op volle sterkte.  

 

Onze eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt eind januari 2020. 

 

Namens alle medewerkers van de Stichting Haagse Levensboeken 

wensen wij u fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling. 
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