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Verhalentafels afgesloten
In de periode november 2019 – maart 2020
zijn er 5 verhalentafelgroepen actief
geweest op verschillende locaties, verspreid
over Culemborg. In totaal hebben er 40
ouderen deelgenomen. De groepen werden
steeds begeleid door 2 vrijwilligers.
Zowel deelnemers als vrijwilligers kijken
met veel plezier terug op de bijeenkomsten.
Er kwam een haast eindeloos lijkende
stroom van verhalen los, die met veel
enthousiasme werden gedeeld. Er was veel
waardering voor de begeleiders, voor de
hulpmiddelen om gesprekken op gang te
krijgen en voor de organisatie.

Citaten van deelnemers:
“ik wist niet wat het zou worden, maar ik
heb genoten van de verhalen
“ik kijk iedere week uit naar de
bijeenkomst”
“het is zo leuk om herinneringen uit te
wisselen”
“de verhalen van de anderen roepen weer
herinneringen bij mij op”
“jammer dat het stopt””
“dank voor jullie geweldige leiding”

Levensverhalen

Vijf schrijvers hebben dit jaar een
levensverhaal voor een oudere
Culemborger geschreven. Bijna alle
boeken zijn nu klaar en er zijn weer
prachtige verhalen opgetekend. Wij zijn
heel blij dat Marja van de Wijngaart ons
helpt met de vormgeving, als dat is
afgerond kunnen de boeken naar de
drukker.
De geplande feestelijke uitreiking op 6
juni kan, als gevolg van de Corona crisis,
helaas niet doorgaan. We hebben een
nieuwe datum gepland op 5 september.
Evenals vorig jaar zal deze gebeurtenis
plaats vinden in De Ontmoeting.
Vanzelfsprekend is een en ander
afhankelijk van de nieuwe maatregelen
van de regering.

Corona treft project Verhalenboom
Ten gevolge van de Corona cisis moeten we
onze plannen voor het vervolg van het
project Verhalenboom grondig aanpassen.
We hadden in de maand februari ons
projectteam juist uitgebreid met 11 nieuwe
vrijwilligers, waardoor de groep inmiddels
uit 23 enthousiastelingen bestaat.
In 4 deelteams zouden we vanaf maart aan
de slag gaan met het Culemborgs
Verhalenboek, de voorbereiding van het
verhalenfestival in oktober 2020, de
productie van korte films en het project met
scholieren van Lek en Linge. Al deze
activiteiten vragen om de actieve
participatie van de ouderen die aan de
verhalentafels hebben deelgenomen. Terwijl
er al veel gesprekken en bijeenkomsten
gepland waren, hebben we half maart
besloten om alle activiteiten tot (minimaal)
1 juni a.s. op te schorten.
We hebben ons projectplan grondig
aangepast en gaan daar over in gesprek
met onze subsidiegevers

Bestuur zoek secretaris
Ten gevolge van het vertrek van Lijda de
Meijer is er in ons bestuur een vacature
ontstaan voor de rol van secretaris.
We zoeken iemand die een grote affiniteit
heeft met de projecten van de stichting, die
houdt van coördineren, organiseren en
communiceren.
Wij komen graag in contact met mensen die
zich geroepen voelen. Tips over mensen, die
we voor deze functie zouden kunnen
benaderen, zijn ook zeer welkom.
levendeverhalen@gmail.com
Loes van Baaren

Troostkaart voor onze deelnemers
We wilden onze deelnemers, die nu thuis
moeten blijven en vaak in onzekerheid
leven een hart onder de riem steken door
hen thuis een mooie kaart met een
troostend gedicht te bezorgen

Troostvogel; drs P
Wanneer je soms iets naars beleeft
Je niet mag uitgaan door de regen
Of slaande ruzie hebt gekregen
Met iemand waar je veel om geeft
Als speelgoed door een mankement
Niet meer zo leuk is als tevoren
Je kwartje ergens is verloren
Kortom, als je verdrietig bent
Dan komt de vogel met een lied
Je hoort het, maar je ziet hem niet
En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet
Zolang er kinderen bestaan
Is hij ze altijd komen troosten
In Doesburg of in 't Verre Oosten
Of waar hij ook naar toe moest gaan
De vogel is in al die tijd
Nog nooit beschreven of geschilderd
Is hij beeldschoon of erg verwilderd?
Daarover heerst onzekerheid
In elk geval, hij meent het goed
Hoewel door alles wat hij doet
Je kans hebt dat je noodgedwongen
Een tijdje op hem wachten moet

