Nieuwsbrief september 2015.
Enquête.
Wij danken alle schrijvers die de afgelopen maanden onze enquête hebben ingevuld.
In januari jl. . hebben wij, de Stichting Haagse levensboeken, het levensboeken programma voortgezet. Tot eind
verleden jaar werd dit programma begeleid vanuit PEP; wegens herziening van taken was het voor PEP niet langer
mogelijk dit te continueren. Van PEP ontvingen wij een lijst met ongeveer 350 e-mailadressen van mensen die ooit
belangstelling hebben getoond om als schrijver aan de slag te gaan.
Eind mei zijn wij begonnen met het enquêteren op basis van deze lijst. Na enig aandringen hebben wij een 150 tal
enquêtes terugontvangen, waardoor wij nu een actueel bestand hebben van schrijvers van levensboeken en inzicht
hebben in hun specifieke wensen. De enquête heeft ons veel informatie opgeleverd; de verwerking daarvan heeft
ons veel tijd gekost. Op dit moment hebben wij iedereen die heeft aangegeven hulp bij lay-out kwesties te willen
hebben, onze hulp aangeboden in de vorm van onze cursus lay-out en onze helpdesk. Meer details hierover kunt u
vinden op onze website www.haagselevensboeken.nl.
Iedereen die heeft aangegeven als ambassadeur van de Stichting werkzaam te willen zijn, hebben wij inmiddels
uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Van de resultaten van deze bijeenkomst zullen wij u in een volgende
nieuwsbrief op de hoogte houden.
Zo zijn wij stap voor stap bezig de vele gegevens uit de enquête te verwerken.
Nieuwe contacten.
In de maanden sinds de start van de Stichting zijn er veel contacten gelegd met diverse partijen die geïnteresseerd
zijn in het levensboek. Rechtstreeks of via artsen of maatschappelijk werksters is inmiddels een tiental levensboeken
gereed of in wording. Een aantal zorginstellingen heeft belangstelling om in het eigen domein met een
Levensboekenprogramma te starten. Een deel ervan is inmiddels ook ‘Buurthuis van de Toekomst’ geworden, wat
nog weer eens een extra stimulans geeft aan het levensboeken idee.
Er zijn gesprekken gaande met Eshoeve, met Wijndaelercentrum/Houthage/ Loosduinse Hof met WZH Moerwijk en
met NEBO Bronovo. Het ene gesprek met meer enthousiasme dan het andere. Woonzorgcentrum Oostduin
(Florence) gaat starten; er is een stagiare en een stagiair van de Haagse Hogeschool die meehelpen bij het opzetten.
Steenvoorde (Florence) was al eerder actief op dit gebied. Voorts is er een presentatie gehouden voor de centrale
Cliëntenraad van WZH. Dit naast nog veel andere contacten die naar alle waarschijnlijkheid ook iets op gaan leveren.
Duidelijk is dat er veel energie in zit, maar ook dat er dringend behoefte is aan meer enthousiaste vrijwilligers die al
die contacten kunnen helpen uitbouwen en uitbreiden. We houden u op de hoogte!
Schrijversbijeenkomst.
Wij nodigen alle schrijvers van levensboeken uit voor onze komende schrijversbijeenkomst. U kunt kiezen uit een
middagbijeenkomst op dinsdag 29 september om 15.00 uur of een avondbijeenkomst op woensdag 30 september
om 19.00 uur. Beide vinden plaats in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat 5 te Den Haag.
U kunt zich aanmelden via info@haagselevensboeken.nl. Meer info vindt u op www.haagselevensboeken.nl

