Nieuwsbrief december 2015.
Schrijvers gevraagd.
Wij hebben momenteel diverse vertellers waar wij een schrijver voor zoeken. Wilt u op korte termijn starten
met het schrijven van een (nieuw) Levensboek, meldt u zich dan aan via ons mailadres
info@haagselevensboeken.nl Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen. Onze vertellers bevinden zich
onder meer in Waldeck, Loosduinen , Mariahoeve en diverse andere wijken.

Verhalenwedstrijd Platform Doodgewoon *).
In het kader van de Maand van de Vitaliteit van de gemeente Den Haag waren studenten van De Haagse
Hogeschool uitgenodigd om samen met oudere Hagenaars een keer te komen eten in een Resto Van Harte
restaurant in Den Haag. Op 3 locaties vonden deze ‘ontmoetingen tussen Jong en Oud’ plaats, in Moerwijk,
Mariahoeve en Jonckbloetplein. Studenten schreven een verhaal over de ontmoeting, als een soort minilevensverhaal.
Er deden 45 studenten aan mee. Het leverde mooie verhalen op. Duidelijk was dat studenten er plezier aan
beleefd hadden; ze hoorden vaak nieuwe dingen en de betrokkenheid met- en respect voor de ander was
groot. Ook voor de ouderen, de vertellers, was het een positieve ervaring om op deze manier in gesprek te
raken. ‘Lief en leed’ werden gedeeld.
Als Stichting Haagse Levensboeken waren we gevraagd deel uit te maken van de jury in de persoon van Lies
König. Er kwamen 3 prijswinnaars uit de bus en sommige verhalen kregen een eervolle vermelding omdat ze
het verhaal op een bijzondere manier hadden geschreven, waarbij de verteller echt uit de verf kwam; boeiende
en ontroerende verhalen, die getuigden van echte ontmoetingen.
Wie weet, is dit een start voor nieuwe samenwerkingsvormen.
*) Het Platform Doodgewoon in Den Haag wil Haagse inwoners bewust maken van hun rol in de eigen levensfase. Daarnaast
wil men de (na-)zorg voor nabestaanden en mantelzorgers verbeteren. Ook wil men meer aandacht geven aan het verminderen
van het sociaal isolement van ouderen. Veel organisaties zijn in het Platform vertegenwoordigd.

Het jaar voorbij.
Het jaar 2015 is al weer bijna voorbij. Het eerste jaar waarin wij als Stichting Haagse Levensboeken actief zijn
geweest. Tijdens de trainingen en de inspirerende schrijversbijeenkomsten van het afgelopen jaar hebben we
ervaren, hoe veel vrijwilligers zich intensief inzetten voor het schrijven van een Levensboek; en daarmee het
leven van ouderen een stukje aangenamer maken. Wij willen iedereen die zich het afgelopen jaar hiermee
heeft bezig gehouden bedanken voor uw geweldige inzet.
Wij wensen u fijne feestdagen en de beste wensen in goede gezondheid voor 2016.

