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1. Voorwoord
De stichting Levende Verhalen Culemborg is opgericht op 16 augustus 2019. Onder de stichting vallen
de projecten: Levensverhaal Culemborg en de Culemborgse Verhalenboom.
Het bestuur van de stichting bestaat uit Loes van Baaren, voorzitter, Huub Baijens, penningmeester
en Eveline Brand, secretaris (zij heeft Lijda de Meijer opgevolgd die in maart 2020 uit het bestuur is
gegaan). Regelmatig is het bestuur bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken en acties in te
zetten voor het werven van deelnemers en vrijwilligers. Dit is goed gelukt. Het is goed om te merken
dat er onder Culemborgers draagvlak is om aan beide projecten mee te werken. Levende Verhalen
Culemborg krijgt steeds meer gezicht op de Culemborgse kaart. Er is meegedaan aan activiteiten
evenementen en vrijwilligers markten. Met doorverwijzers zijn gesprekken gevoerd en met
individuele, voor ons mogelijk interessante partners, zijn contacten gelegd.
Door Corona zijn activiteiten “on hold” zijn gezet. Zodra het weer kan, gaat Levende Verhalen
Culemborg met het team van 36 vrijwilligers weer enthousiast aan de slag, samen met de
deelnemers.
Met vriendelijke groet,
Stichting Levende Verhalen Culemborg,
Loes van Baaren, voorzitter bestuur
Eveline Brand, secretaris bestuur
Huub Baijens, penningmeester stuur
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2. Doelstellingen en resultaten van de Stichting:
We richten ons op het faciliteren van ouderen in Culemborg om hun herinneringen op te halen, hun
verhalen te vertellen en die te delen met anderen.
De hoofdactiviteiten van de stichting worden uitgevoerd in twee projecten:
Project Levensverhaal
Levensverhaal Culemborg heeft in 2020 5 oudere Culemborgers in de gelegenheid gesteld hun
levensverhaal op te laten schrijven. Vrijwillige schrijvers interviewen de vertellers en leggen hun
verhaal vast. Er worden foto’s gezocht en bijgevoegd, zo ontstaat een waardevol document. Op de
eerste plaats voor de verteller, voor wie het mooi is om op deze manier terug te kijken op zijn/haar
leven. Ook familie en vrienden delen in het plezier van het lezen van de levensverhalen van hun
naasten. Daarnaast is het telkens weer mooi om te zien dat er een, vaak blijvende band ontstaat
tussen verteller en schrijver.
Dit jaar verloopt, vanwege de coronamaatregelen, anders dan anders. In maart, het moment dat de
maatregelen worden afgekondigd zijn gelukkig bijna alle verhalen verteld. Nog een enkele schrijver
heeft tijd nodig om de puntjes op de i te zetten en foto’s toe te voegen. Het contact tussen de
organisatie en de schrijvers kan vanwege de maatregelen niet meer life plaatsvinden. Veel gebeurt
individueel, zowel telefonisch of via beeldbellen.
Na het vertrek van Lijda de Meijer als vormgever, heeft Marja van der Wijngaart deze taak op zich
genomen. Ze heeft haar handen vol. Kennis maken met de schrijvers, vorm geven van de boeken en
het proces van vormgeven begeleiden. In augustus liggen er 5 prachtige boeken. De coördinatie van
het project is in augustus door Loes van Baaren overgedragen aan Joyce van den Burg. Op 5
september is de feestelijke uitreiking, ook die is in dit coronajaar anders dan anders. Een van de
vertellers zoeken we thuis op, we versieren de tuin, zetten een chique stoel neer, leggen de rode
loper uit, champagne erbij en natuurlijk de toespraken.

De verteller is overdonderd en heel erg blij met het boek en alle aandacht. De vier andere vertellers
nodigen we om de beurt uit in de Ontmoeting, ook zij worden in het zonnetje gezet en zijn blij met
het resultaat. De coronamaatregelen zijn vanzelfsprekend in acht genomen.
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In oktober worden kennismakingsgesprekken met 7 nieuwe vertellers en 4 nieuwe schrijvers gevoerd.
In totaal zijn 7 schrijvers beschikbaar. Eind december zijn 5 schrijvers begonnen met de interviews.
Door omstandigheden zijn 2 schrijvers nog niet begonnen . Digitale bijeenkomsten voor de schrijvers
worden gepland in 2021.

Project de Culemborgse Verhalenboom
In het project de Culemborgse Verhalenboom creëren we gelegenheid voor ouderen om, begeleid
door vrijwilligers, elkaar te ontmoeten in groepen om herinneringen op te halen en verhalen met
elkaar te delen. Per verhalencyclus staat een bepaald thema centraal, bijvoorbeeld de schooltijd of
vakantie. We gaan ook een paar keer in gesprek met jongeren/scholieren. Dan gaat het niet alleen
maar over hoe het vroeger was, maar praten we ook over deze tijd. Een deel van deze levende
verhalen wordt vastgelegd en vormgegeven in een boek, een film en/of een tentoonstelling. Het
project de Culemborgse Verhalenboom is een initiatief, dat in het najaar 2019 van start is gegaan.
De doelstelling voor de cyclus 2019/2020 met betrekking tot het aantal deelnemers is gehaald: 40
ouderen hebben deelgenomen aan 5 verhalentafels op verschillende plekken in de stad.
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”
Corona treft project Verhalenboom
Ten gevolge van de Corona cisis moeten we onze plannen voor het vervolg van het project 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 voorlopig op te
schorten.
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We hebben tijdens de lockdown periode wel contact gehouden met de verhalentafel deelnemers
door ze kaarten te sturen en, soms, te bellen. In het voorjaar hebben we alle woon/zorgcomplexen
van Culemborg een zangoptreden in de buitenlucht aangeboden door een van onze vrijwilligers. De
zangeres had voor deze gelegenheid een programma met populaire Nederlandstalige liedjes
samengesteld, die bij ouderen prettige herinneringen oproepen. Er is acht maal van dit aanbod
gebruik gemaakt.
Vanaf juni hebben we een beperkt aantal activiteiten weer opgepakt. We hebben in interviews
verhalen van deelnemers opgehaald voor, het later uit te brengen, Culemborgs verhalenboek. Alle
contacten liepen volgens de RIVM richtlijnen, maar waren daarom niet minder hartverwarmend.
Veel ouderen hebben uitgekeken naar het moment dat ze weer mensen konden ontmoeten.
In augustus zijn we weer begonnen met de werving van deelnemers aan een nieuwe verhalentafel
cyclus, waarmee we later in het jaar hoopten te kunnen starten. Er hebben zich 52 deelnemers
aangemeld. Er stond er een groep van 12 vrijwilligers paraat om de verhalentafels te begeleiden.
Maar helaas, het virus wist van geen wijken en de Corona maatregelen werden weer aangescherpt.
In onze bestuursvergadering van 19 januari 2021 hebben we besloten om de start van de
verhalentafels te verschuiven naar het najaar van 2021. We hopen en verwachten, dat we tegen die
tijd allemaal beschermd zijn door een vaccin en dat dan in het hele land de Corona pandemie onder
controle is. Het scholierenproject op Lek en Linge is uitgesteld tot het nieuwe schooljaar. We hebben
het verhalenfestival, inclusief de tentoonstelling, die voor het najaar 2020 waren gepland, uitgesteld
naar volgend jaar.
Intussen werken we hard aan het boek over “onze schooltijd”. De verhalen uit het verhalentafel
seizoen 2019-2020 worden gebundeld in een boek. We verwachten dat het boek in april 2021
uitkomt en uitgereikt kan worden aan alle deelnemers en vrijwilligers.
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