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Ambassadeurs gezocht 

Haagse Levensboeken zoekt voor de stadsdelen 

Scheveningen, Haagse Hout, Segbroek, Centrum 

en Laak twee of drie nieuwe ambassadeurs. 

Aan mij de vraag iets te vertellen over wat ik 

doe en hoe het zo gekomen is. Om met dat 

laatste te beginnen: ik maakte met veel plezier 

een aantal boeken en wilde wel iets meer 

betekenen voor deze sympathieke stichting.  

En zo rolde ik in het ambassadeurschap. Een 

(meestal) erg leuke taak. Immers het 

belangrijkste is om de match tussen een 

verteller en een schrijver tot stand te brengen. 

Voor zo’n match is nodig dat ik beide partijen ken. Ik ga op huisbezoek bij de verteller, vertel 

hem/haar hoe e.e.a. in z’n werk gaat, informeer naar speciale wensen, kijk wat voor mens ik voor mij 

heb. Dan de passende schrijver… Die heb ik persoonlijk gesproken, zijn/haar wensen gevraagd. En 

ook hier weer: wat voor mens is deze schrijver. Een beetje mensenkennis: dat moet wel in je 

gereedschapskist zitten. Ik ken, na vier jaar, alle schrijvers in mijn gebied. Komen er nieuwe bij, dan 

spreek ik ze, individueel. Nu – in coronatijd – soms via beeldbellen.  

Dan zijn er de schrijverskringen: veel schrijvers doen mee aan zo’n kring. Ervaringen uitwisselen, 

dilemma’s voorleggen. Als ambassadeur heb je daar niet veel werk aan: alleen de organisatie en 

zorgen dat het tijdens zo’n bijeenkomst een beetje loopt.  

Andere taken zijn: contacten leggen met ouderenconsulenten, nadenken over pr-activiteiten. Een 

nieuwe ambassadeur kan rekenen op inwerken en ondersteuning van de anderen. Hanneke zegt 

daar iets over hieronder: zij begon in 2019 in Rijswijk. 

Ik zei al: meestal is het een leuke taak. Maar – zoals met alles in het leven – soms heb je wel echt een 

probleempje. Schrijver en verteller blijken toch niet bij elkaar te passen, een schrijver heeft een burn-

out of kan om een andere reden niet verder. Ook met deze zaken is al veel ervaring opgedaan. 

Mede-ambassadeurs helpen je graag. 

We zijn een goed clubje. Denk eens na of dit iets voor jou zou kunnen zijn! 

Plony Kester,  

ambassadeur Den Haag-West 



Een beginnende ambassadeur 

Hoe leuk is het wel niet als schrijvers en vertellers blij van elkaar worden? Dat is voor mij het mooiste 

van ambassadeur zijn: ik ben dan degene die de oudere en de vrijwilliger bij elkaar heeft gebracht. En 

als daar dan een mooi levensboek uit voortvloeit, is mijn doel helemaal bereikt! 

Drie jaar geleden startte ik als schrijver in woonzorgcentrum Steenvoorde in Rijswijk. Ik hing aan de 

lippen van mijn eerste verteller: mooie en verdrietige ervaringen uit zijn leven en daarmee ook uit de 

geschiedenis. Het vertrouwen dat je dan daarbij krijgt, vind ik kostbaar.  

Op het moment dat de projectleider in Steenvoorde ermee stopte, vroeg Plony mij in een kennis-

makingsgesprek of ik ambassadeur van Rijswijk 

wilde worden.  En ik wilde er voor gaan: ik had zelf 

meegemaakt hoe fijn het is om met ouderen tot een 

levensboek te komen, een combinatie van ‘taal’ en 

‘sociaal’. In Rijswijk moeten de levensboeken nog 

echt wel een plaats krijgen, zeker in coronatijd, in 

tegenstelling tot Den Haag waar veel meer animo is 

voor de levensverhalen.  

Als ambassadeur heb je veel ruimte voor initiatief 

maar tegelijkertijd sta je er niet alleen voor. Naast 

de schrijvers staan bestuursleden net zo graag voor 

je op een kerstmarkt in Rijswijk. Je kunt ook altijd 

met mede-ambassadeurs of bestuursleden sparren. 

Bovendien krijg je een inwerkperiode.  

Plony vertelde me in de zomer van 2019 in twee 

dagdelen alle wetenswaardigheden van het 

ambassadeurschap, waar ook uit bleek dat je niet 

onnodig het wiel hoeft uit te vinden. Er zijn zoveel 

voorbeeldteksten van mails en publicaties.  Als een 

krant, blad of website je tekst publiceert, is dat 

altijd een ‘hoera’-momentje. Het is dan vrijwel zeker 

dat daar nieuwe vertellers en schrijvers op afkomen.  Verder maken we voor de administratie en 

documenten gebruik van dropbox, een opslagdienst die intuïtief werkt.   

Maar het allerleukste is toch wel het netwerken: je maakt op fiets- of loopafstand kennis met de 

schrijvers, de vertellers en medewerkers van bepaalde instellingen, waar je misschien eerder nog 

nooit van hebt gehoord. Kortom, het ambassadeurschap brengt je veel, en tegelijkertijd kan jij weer 

wat voor anderen betekenen. En wie wil dat nou niet?! Dus meld je aan! 

Hanneke Sas, 

ambassadeur Rijswijk 

Wil je meer informatie of wil je je voor deze leuke taak aanmelden, neem dan contact op 

met Plony of Hanneke, of stuur een mail naar: info@haagselevensboeken.nl 

*** 

Na afloop van een schrijverskring: boeken van schrijvers 


