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1. Voorwoord
De Stichting Levende Verhalen is voortgekomen uit het project Leverhaal Culemborg
Levensverhaal Culemborg is een project wat door een aantal vrijwilligers is overgenomen van ELK
Welzijn en inmiddels 5 jaar als zelfstandig project bestaat. Oudere Culemborgers krijgen de
gelegenheid om hun levensverhaal op te laten tekenen door vrijwillige schrijvers. Naar aanleiding van
de vele, mooie en interessante verhalen van de afgelopen jaren, kreeg de organisatie regelmatig
vragen van familie en vrienden: “wat doen jullie met al die verhalen?” of: “wat zou het mooi zijn als
deze verhalen breder bekend zouden worden”. Deze vragen en opmerkingen maakten dat wij zijn
gaan nadenken over een mogelijk vervolg. Uitgangspunt is het ophalen van herinneringen, deze
delen met anderen en bewaren als cultureel erfgoed. Om een dergelijk groot project op te zetten is
geld nodig. We gaan in overleg met de Provincie en de Gemeente. O.a. vanwege de aanvragen voor
subsidie besluiten we om een Stichting op te richten. Op 16 augustus 2019 is De Stichting Levende
Verhalen Culemborg een feit en we nemen afscheid van de Stichting Senioren Collectief, onder wiens
vleugels we de afgelopen 2 jaar hebben gewerkt. Het bestuur wordt gevormd door: Lijda de Meijer,
Huub Baijens en Loes van Baaren. Een toezegging voor subsidie van de Provincie volgt en ook de
gemeente doet een toezegging. Ons plan kan worden geconcretiseerd: we leggen contact met
verschillende organisaties in de stad: Elk Welzijn, Thuiszorgorganisaties, Inloophuis,
Woon/zorgcentra, Z-café. We zijn aanwezig op de ouderendag om ons project te promoten en
plaatsen een artikel in de plaatselijke krant en in het maandblad van de Stichting Senioren Collectief.
Er wordt enthousiast gereageerd op onze plannen voor een 2e project: de Verhalenboom. Een
voorlichtingsbijeenkomst om vrijwilligers te werven levert 8 enthousiaste mensen op. Om uit te
proberen hoe een verhalentafel werkt, organiseren we een pilot bij woon/zorgcentrum De Driestad.
De deelnemers zijn enthousiast en er melden zich meteen al een aantal mensen aan. Contact met het
Netwerk levert nog een aantal deelnemers op. Op 16 oktober is de Kick-off en gaan we van start met
40 deelnemers, verdeeld over 5 locaties in de stad. In de eerste ronde organiseren we 6
bijeenkomsten. Vrijwilligers begeleiden de verhalentafels, het onderwerp in deze eerste ronde is:
onze schooltijd. Per tafel 2 vrijwilligers, 1 interviewer en 1 schrijver. Meteen al blijkt dat de ouderen
veel herinneringen hebben die ze heel graag willen delen. Ook de vrijwilligers zijn enthousiast. Eind
december zijn er 5 groepen samengesteld die in 6x in tafelrondes bij elkaar zijn gekomen. In januari
2020 volgt een tweede voorlichtingsbijeenkomst. Er zijn meer mensen nodig om onze plannen verder
vorm te geven: hoe organiseren we de tentoonstelling en de manifestatie, hoe gaan we het boek
vormgeven, de films opnemen en hoe betrekken we de jongeren erbij?
We hebben er zin in om in 2020 het project verder uit te bouwen.
Stichting Levende Verhalen Culemborg,
Loes van Baaren, voorzitter bestuur
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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 Culemborg
Ouderen die behoefte hebben om hun persoonlijke levensverhaal te vertellen worden gekoppeld aan
een schrijver (vrijwilliger), die samen met hen het boek van hun leven schrijft. Wij hebben in
Culemborg vijf jaar ervaring met het schrijven van de levensverhalen van individuele oudere
Culemborgers.
Nadat de kennismakingsgesprekken hebben plaatsgevonden en de schrijvers een training hebben
gevolgd, wordt er een begin gemaakt met het schrijven van de levensverhalen van 5 Culemborgers.
Project de Culemborgse Verhalenboom
We creëren gelegenheid voor ouderen om, begeleid door vrijwilligers, elkaar te ontmoeten in
groepen om verhalen met elkaar te delen. Per verhalencyclus staat een bepaald thema centraal,
bijvoorbeeld schooltijd of vakantie. Ook jongeren worden uitgenodigd om een paar keer met
ouderen in gesprek te gaan. 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
boekje, een film en/of een tentoonstelling. Het project de Culemborgse Verhalenboom is een nieuw
initiatief, dat in het najaar 2019 van start gaat.
De doelstelling voor 2019/2020 met betrekking tot het aantal deelnemers is gehaald: 40 ouderen
nemen deel aan 5 verhalentafels op verschillende plekken in de stad. Eind december zijn er 5
groepen samengesteld die in 6x in tafelrondes bij elkaar zijn gekomen. Tot nu toe kunnen we zeggen
dat zowel deelnemers als vrijwilligers zeer enthousiast zijn, er wordt uitgekeken naar de
bijeenkomsten, mensen voelen zich gezien en gewaardeerd.
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