
 
 
 

Nieuwsbrief december 2021 

  

In deze nieuwsbrief: 

- een terugblik op 2021 

 

Wat heeft 2021 ons gebracht? 

 
Nu de maand december is aangebroken en het jaar bijna ten einde is, is het een goed moment voor 

een terugblik.  

 

Het jaar begon met een lockdown.  

Corona was volop aanwezig en we waren nog niet ingeënt, sterker, pas op 6 januari werd de eerste 

prik gezet. Eind januari liepen de cijfers weer zo hoog op dat de regering (die was toen net twee 

weken demissionair vanwege de toeslagenaffaire) besloot tot een avondklok.  

Voor ons als stichting Haagse Levensboeken betekende de strenge lockdown dat we opnieuw de 

geplande basiscursussen levensboeken niet door konden laten gaan.  

Alles lag in die eerste maanden van 2021 stil behalve de één op één gesprekken tussen verteller en 

schrijver. Het door het bestuur vastgestelde corona-advies werkte goed, iedereen was zich bewust 

van de kwetsbaarheid van de ander en handelde daarnaar.  

 

De basiscursussen konden pas weer vanaf begin juni worden gehouden: we zijn toen direct gestart 

met twee cursussen. Het aantal aanmeldingen voor de basiscursus lag inmiddels al boven de vijftig.  

 

Gelukkig kon ook de uitgestelde lustrumworkshop dit najaar alsnog worden georganiseerd. Deze 

Verdiepingscursus Schrijven is een bijzondere extra cursus met tal van schrijfoefeningen en tips 

(mogelijk gemaakt door een incidentele subsidie van Fonds 1818) als waardering voor al het werk dat 

door de vrijwilligers van de stichting wordt verzet.  

Nynke Feenstra, een ervaren schrijver en docent, geeft deze workshops. Begin volgend jaar wordt 

een tweede ronde van vier workshops gehouden. Deze workshop is al volgeboekt. 

 

In totaal hebben we dit jaar vier basiscursussen met 40 deelnemers georganiseerd en een 

verdiepingscursus levensboeken schrijven voor mensen met beginnende dementie.  

 Ook de aanmeldingen van vertellers bleef gestaag groeien: 66 nieuwe vertellers meldden zich. We 
konden bijna al deze nieuwe vertellers koppelen aan een schrijver.  
 Een flink aantal boeken zag ‘het levenslicht’.  

 

Het nieuwe jaar 2022 beginnen we met 21 aanmeldingen voor de basiscursus. Als gevolg van de 

nieuwe lockdown die op 19 december is ingegaan moeten we de in begin januari geplande 

basiscursus helaas tot nader order uitstellen. 



 

Als bestuur willen we je danken voor je inzet als vrijwilliger/schrijver dit afgelopen jaar: jouw inzet 

doet ertoe en draagt bij aan een zinvol en soms ook diepgaand en waardevol contact met de 

ouderen in Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. 

 

De bestuursleden van de stichting Haagse Levensboeken wensenjullie allen fijne feestdagen en een 

gezond en voorspoedig begin van het nieuwe jaar! 

 

Annemieke Wilmink, Erik Krenning, Hanneke Sas en Donny Brandon 

 

 

 

 

 

 

 

 


