
 

Nieuwsbrief februari 2020 

In deze nieuwsbrief: 

- Interview-schrijf cursus gepland op 2 en16 april 
- Giften en donaties 
- Q en A boekopmaak verder uitgebreid 

 

Interview-schrijf cursus gepland op 2 en 16 april 2020 

Deze verdiepingscursus wordt gegeven door twee ervaren journalisten en behandelt onder  

andere: 

 Introductie van het zogenaamde portretterende interview 

 Interview versus gesprek; je voorbereiding 

 Verschillende soorten vragen en manieren om te interviewen 

 Opnemen en/of aantekeningen maken 

 Je boek: opzet, structuur, de rode draad 

 Tips bij het schrijven en het nalezen van je tekst 

De naam van deze workshop is veelzeggend: “Wees permanent verwonderd”. 

De cursus bestaat uit twee dagdelen; we oefenen om de theorie in praktijk te brengen en u 

krijgt persoonlijk feedback. 

Heeft u in 2019 onze basiscursus gevolgd en bent u met het eerste levensboek bezig? Dan 

is deze verdiepingscursus bij uitstek voor u geschikt. Maar geeft ook meer ervaren 

levensboekschrijvers een verdere verdieping.  

Ook voor deze cursus vragen wij een bijdrage in de kosten van EUR 17,50. 

U kunt zich nu voor deze cursus aanmelden. Deze cursus geven wij op 

donderdagmiddag 2 en 16 april van 14.00 tot ca. 16.30 uur.  

Aanmelden graag voor 1 maart via info@haagselevensboeken.nl  

 

Giften en donaties 

Haagse Levensboeken bestaat dankzij de tomeloze inzet van veel schrijvers, trainers, 

ondersteuners en bestuursleden. We krijgen geen structurele subsidie meer. Bij de 

oprichting van de stichting – nu vijf jaar geleden – en gedurende de eerste drie jaar was dat 

wel zo. Het Oranje Fonds en Fonds 1818 hebben ons fantastisch geholpen. Nu staan we 

geheel op eigen benen.  
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Onze inkomsten – voornamelijk de bijdragen van schrijvers aan cursussen – zullen in de 

toekomst te gering zijn om op dezelfde manier schrijvers te blijven ondersteunen. Om dit 

toch blijvend te realiseren zijn we steeds meer afhankelijk van donaties en giften.  

De Stichting heeft jaarlijkse vaste kosten (bankkosten, website) en variabele kosten (folders, 

sprekers voor de schrijversbijeenkomsten); bovendien worden de schrijvers voor het 

optekenen van levensverhalen ondersteund middels diverse cursussen, workshops en 

materialen. Om dit te realiseren zijn wij steeds meer afhankelijk van donaties en giften. 

Wij vragen jou, schrijver, om indien de situatie dat toelaat, dit met de verteller te bespreken. 

Is de verteller tevreden met het levensboek dat jij voor hem of haar hebt samengesteld? En 

draagt de verteller ons vrijwilligerswerk een warm hart toe? Bespreek dan eens aan een gift 

of een donatie. 

Wij zijn blij met ieder bedrag, waarmee de waardering voor onze Stichting in het algemeen 

en de vrijwilliger in het bijzonder, kenbaar wordt gemaakt. 

Als Stichting hebben wij de ANBI status; ons rekeningnummer is: 

NL 98 ABNA 0574 9069 32 ten name van de Stichting Haagse Levensboeken. 

 

Q en A boekopmaak 

Vorige maand hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe Q en A boekopmaak die u op 

onze website www.haagselevensboeken.nl vindt onder de knop “vrijwilligers, functies en 

cursussen”.  

Op dit moment staan er 15 uitgebreide artikelen over praktische zaken waarmee u te maken 

kunt krijgen als u aan het levensboek gaat beginnen. 

Heeft u vragen over de opmaak of het maken van een boek via een internetuitgever dan kunt 

u die stellen via vragen@haagselevensboeken.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk 

persoonlijk antwoord. En als uw vraag relevant is voor andere schrijvers, dan publiceren wij 

uw vraag en het antwoord op onze website. 
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