Nieuwsbrief augustus 2020
In deze nieuwsbrief:
Bij de bestrijding van eenzaamheid zijn de Haagse Levensboeken juist nu extra relevant; een
voortgangsoverzicht en een oproep aan u als schrijver.

Voortgang Haagse Levensboeken
Levensboeken worden afgemaakt
Na de publicatie van onze “richtlijnen met betrekking tot levensboeken in tijden van corona” in de
nieuwsbrief van mei 2020 hebben wij gemerkt dat veel schrijvers en vertellers een manier hebben
gevonden om het maken van het levensboek voortgang te laten vinden.
Schrijverskringen vinden plaats
Inmiddels zijn ook diverse schrijverskringen weer op een veilige manier bij elkaar gekomen en
naderen veel levensboeken hun voltooiing. Wij zien bijeenkomsten in de tuin, maar ook in kleine
kring in woonkamers op veilige afstand van elkaar.
Cursussen worden hervat
Met medewerking van PEP kunnen wij ook ons cursusprogramma weer starten, te beginnen met de
basiscursus. Zowel in oktober als november geven wij een basiscursus voor telkens maximaal tien
nieuwe schrijvers.
Nieuwe vertellers meer dan welkom
Met twintig nieuwe schrijvers in aantocht, nog zeker tien aanmeldingen op de wachtlijst en met de
op handen zijnde voltooiing van diverse levensboeken, kunnen wij weer nieuwe vertellers koppelen
aan schrijvers. Echter, het aantal aanmeldingen is de afgelopen maanden minimaal geweest. Van de
ouderenconsulenten en ouderenbegeleiders hebben wij na het begin van de corona-crisis geen
aanmeldingen meer ontvangen. Hen zullen wij benaderen met de vraag om weer (eenzame) ouderen
aan te melden.

Wat kunt u doen?
Als schrijver kunt ook ú in uw omgeving rondkijken en geïnteresseerde ouderen aanmelden voor
het maken van een mooi levensboek.
Die buurman, moeder van een vriendin: vertel ze over deze mogelijkheid. Veel ouderen zijn
onbekend met het vaak mooie proces van een levensboek: samen met een schrijver zijn/haar
levensverhaal bewaren voor vrienden, (klein)kinderen. Naam, adres, telefoonnummer kunt u sturen
naar: info@haagselevensboeken.nl.

De betreffende ambassadeur maakt een afspraak, bezoekt de oudere, geeft informatie, beantwoordt
alle vragen, bekijkt welke schrijver zou passen en brengt de kennismaking van beiden tot stand. En
dan gaat het beginnen!
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