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In deze nieuwsbrief: 

- het wel en wee van de levensboeken in en na de coronaperiode 

 * helpdeskactiviteiten 

 * nieuwe vertellers welkom 

  

Het wel en wee van de levensboeken via de achteruitkijkspiegel 
 

We zijn alweer een eind op streek in het jaar 2021, de winter hebben we achter ons gelaten en de 

lente is begonnen. Nog steeds hangt de schaduw van het coronavirus over ons. In maart, ruim een 

jaar geleden, ging de wereld in een totale lockdown. Als stichting Haagse Levensboeken hebben we 

daar uiteraard de gevolgen van ondervonden: cursussen gingen niet door, schrijversbijeenkomsten 

en workshops vielen weg, de werving van nieuwe schrijvers en vertellers kwam op een laag pitje te 

staan, onze externe contacten gingen in een soort winterslaap en een aantal schrijvers en ook wel 

vertellers stopte (vaak tijdelijk) met het maken van een levensboek. 

 

Ondanks die lockdown zijn er ook lichtpuntjes te melden: veel schrijvers en vertellers gingen, in 

aangepaste vorm, ‘corona-proof’ door met schrijven c.q. vertellen over geleefde levens. Dat 

doorbrak de isolatie van ouderen en leidde ertoe dat er toch veel boeken zijn voltooid en veel 

nieuwe schrijvers aan een verteller zijn gekoppeld. Zo bereiken we nog steeds ouderen die hun 

levensverhaal willen vertellen en zijn we in staat om hen te verbinden met enthousiaste en 

gemotiveerde vertellers zodat er gezamenlijk een mooi boek kan worden gemaakt. 

 

Begin 2020 werd een goed bezochte basiscursus gegeven, gelukkig nog net voor de lockdown. 

Daarna ging alles op slot. Tijdens de tussentijdse opening konden we een tweede cursus gegeven. In 

totaal werden dit jaar ruim 20 vrijwilligers opgeleid tot levensboekenschrijver.  

 

Zonder volledig te willen zijn, hebben we gedurende de “coronaperiode” (april 2020 t/m april 2021) 

met elkaar het volgende gerealiseerd: 

 Voltooide boeken   51 

 Vertellers gekoppeld aan een schrijver 52 

 bijeenkomsten schrijverskringen 19 (buiten of via Zoom) 

 PR-activiteiten door medewerkers 4 (presentaties en huis-aan-huis bladen) 

 Hulp aan schrijvers met lay-out  15 

Deze realisatie doet niet onder voor de ‘normale’ jaren; voorwaar een prestatie waar iedereen trots 

op mag zijn! 

 

Ook onze helpdeskactiviteiten zijn door Renée van Rongen voortvarend aangepast aan de 

coronaregels. Renée schrijft: 



“Kun je me nog met een kleinigheid helpen?” Een veelgestelde vraag van schrijvers die ik in de 

afgelopen maanden meestal met “Ja” kon beantwoorden. Met hulp op afstand, een uit nood geboren 

manier om de helpdesk lay-out in coronatijd door te kunnen laten gaan. Ruim 15 schrijvers heb ik in 

het afgelopen jaar meerdere malen online geholpen met bewerken en plaatsen van foto’s, 

paginanummering, tekstvakken, kleurvlakken, inhoudsopgaven, en het verwerken van het manuscript 

tot boek bij een internetdrukker.  

De online hulp werkt heel eenvoudig. Je praat via de telefoon met elkaar terwijl ik mee kan kijken in 

de computer van de schrijver. En ook met de muis dingen kan aanwijzen en zelfs handelingen kan 

voordoen of overnemen. Het is nu niet meer nodig alle vragen in één sessie te stellen. Soms is een 

zetje van een kwartier genoeg om weer verder te kunnen. Andere keren zijn we een paar uur bezig 

samen, kop thee erbij, maar dan ieder in zijn eigen huis.  

Ik heb het idee dat de drempel lager is geworden en ik ben dan ook van plan om online hulp als optie 

aan te blijven bieden, ook als we weer zonder zorgen bij elkaar op bezoek kunnen.  

 

Van de lockdown heb ik verder gebruik gemaakt om het oude werkboek voor Word te upgraden naar 

twee nieuwe versies: voor Windows en voor Apple. Te downloaden vanaf de website 

https://www.haagselevensboeken.nl/in-de-praktijk/ 

 

Inmiddels is de stichting Haagse Levensboeken in haar vijfjarig bestaan uitgegroeid tot een goed 

lopende stichting met ruim 190 schrijvers in eigen bestand en het eerste jubileum op onze ‘tijdlijn’ 

om in termen van nieuwe media te spreken. We kijken uit naar een herstart van al onze activiteiten 

in een coronavrije samenleving, met jullie en voor jullie! 

 

In juni starten onze basiscursussen weer op. Van de 54 potentiële schrijvers op onze wachtlijst (de 

inschrijvingen blijven gewoon binnenkomen) gaan we er in juni 20 opleiden. Dit betekent dat ook 

nieuwe vertellers weer meer dan welkom zijn en direct aan een schrijver kunnen worden gekoppeld. 
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