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In deze nieuwsbrief: 

- 2021 

- Oproep aan schrijvers om levensboeken na corona verder te helpen groeien 

  

2021 

Een nieuw jaar waarin, naar verwachting, het vaccin ertoe zal bijdragen dat we Haagse 

Levensboeken actief verder kunnen uitbouwen. Nadat in het vroege voorjaar van 2020 zo’n 

beetje alles tot stilstand kwam, hebben jullie, schrijvers, het werk aan je levensboek weer 

opgepakt en met inachtneming van de corona-protocollen, samen met je verteller een 

manier gevonden om toch regelmatig contact met elkaar te hebben. Contact dat in deze 

corona-tijd, waarin vereenzaming bij ouderen op de loer ligt, extra belangrijk is geworden. 

 

Langzaamaan wordt het tijd om weer vooruit te kijken, komt er ruimte om nieuwe schrijvers 

op te leiden, verdiepingscursussen te organiseren. We zullen Haagse Levensboeken weer 

actief in de publiciteit brengen, zodat je straks een nieuwe verteller kan ontmoeten en met 

een nieuw boek kan beginnen. 

 

Het bestuur van Haagse Levensboeken wenst je een plezierig, productief en gezond 2021! 

  

Met jouw hulp levensboeken na corona laten groeien 

 

Beste schrijvers,  

 

Bijna allemaal zijn jullie aan het begin van je vrijwilligerswerk als schrijver door een 

medewerker van Haagse Levensboeken gekoppeld aan je eerste verteller. Alle schrijvers 

willen we graag op deze manier aan hun eerste en daarna volgende verteller blijven helpen. 

Om dit voor elkaar te krijgen hebben we jullie hulp hard nodig.  

 

De afgelopen jaren zijn levensboeken in bijna alle negen Haagse stadsdelen geïntroduceerd. 

Ook in Rijswijk, Voorburg en Leidschendam zijn we actief. Onze man in Haage Hout heeft 

aangekondigd dat hij vanwege zijn leeftijd zijn werkzaamheden in de loop van dit jaar zal 

beëindigen. Voor hem zoeken we op korte termijn een opvolger. Pionierswerk ligt er in Laak,  

Leidschenveen-Ypenburg, Voorburg en Leidschendam.  

 



Om je bij het koppelen van verteller en schrijver behulpzaam te zijn, hebben wij de 

afgelopen jaren een administratie opge-

bouwd. Hierin staan de gegevens van de 

schrijvers, informatie die zij ons tijdens de 

basiscursus hebben gegeven. Bovendien 

zullen we je persoonlijk ondersteunen om je 

het koppelen eigen te maken. 

 

Lijkt het je leuk om je hiermee bezig te 

houden, meld je dan aan bij je schrijverskring 

of via info@haagselevensboeken.nl 

Met jouw hulp kunnen we ons levensboeken-

project straks na corona verder uitbouwen. 
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