Humanitas Emmen,
Borger - Odoorn
"Levensverhaal"

Ik heb zoveel
meegemaakt,
ik kan er wel
een boek over
schrijven.

Mijn "levensverhaal" op papier, dat zou
mooi zijn.

Mijn eerste herinneringen
Ik ben geboren in een ontzettend strenge winter, in
een koud huis. Als ik kijk naar de eerste foto die van mij
gemaakt is, lijkt het alsof ik schreeuwen wilde: "Doe
toch die deur dicht" .......
Zo zou het boek over uw eigen leven kunnen beginnen.
Misschien met die foto van uzelf als baby ter illustratie
ernaast. In dat levensboek kunt u de verhalen kwijt waarin uw familie of vrienden geïnteresserd zullen zijn.
Om te beoordelen of uw nazaten geïnteresseerd zouden zijn in uw levensverhaal, hoeft u alleen maar bij uzelf na te gaan, hoe u het zou vinden om nu het levensverhaal van uw grootouders te kunnen lezen.

Waarom

Wij van Humanitas

U bent op een punt in uw leven aanbeland waar u voor uzelf de balans op wil
maken.

kunnen u helpen met uw "Levensverhaal"

Het is een plezierig tijdverblijf om herinneringen op te halen en daarmee iets
nieuws te creëren.
Dit soort activiteiten wordt voor de gezondheid aangeraden; het houdt immers
de geest actief en bevordert de contacten.
Als u van uw levensverhaal een mooi
boek of een ander product gemaakt
heeft, kunt u daarmee veel familieleden
of vrienden een plezier doen.

afdeling
Emmen, Borger - Odoorn

Bij het "Levensverhaal" wordt een Humanitas vrijwilliger gekoppeld aan de
"hoofdpersoon."
De vrijwilliger komt bv. eens per 14 dagen langs om te luisteren, te praten en
samen met de hoofdpersoon de geschiedenis te structureren tot een verhaal.
Om de week wordt het verhaal door een
vrijwilliger op de computer uitgewerkt in
de afgesproken vorm.
Gedacht wordt aan een boek, maar kan
ook in een creatieve vorm zoals een collage, fotomap, plakboek of een herinneringskoffer.

Wat kunt alvast doen?
U kunt vast een paar verhalen opschrijven.
U rangschikt ze bijvoorbeeld naar tijd of
onderwerp.
U verzamelt foto's, papieren en voorwerpen die van betekenis kunnen zijn.
U voert gesprekken met familieleden,
kennissen of oud-collega's of familieleden om herinneringen op t ehalen.

Aan het samen maken van het "levensverhaal" of iets dergelijks zijn geen kosten verbonden.
Wilt u het uiteindelijke resultaat in een
( foto)-boek zetten en het laten drukken of printen, dan komen deze kosten
voor uw rekening.
Wanneer u ook een "levensverhaal" wilt
maken,kunt u contact opnemen met onze coördinator Sylvia de Boer.
Mail: levensverhaal.emmen@gmail.com
Tel: 06 - 45 26 69 06

Het project "levensverhaal" wordt op verschillende plaatsen al succesvol aangeboden.
Wat kunt alvast doen?
U kunt vast een paar verhalen opschrijven.
U rangschikt ze bijvoorbeeld naar tijd of
onderwerp.
U verzamelt foto's, papieren en voorwerpen die van betekenis kunnen zijn.
U voert gesprekken met familieleden,
kennissen of oud-collega's of familieleden om herinneringen op te halen.

Andere Activiteiten van Humanitas,
afdeling Emmen, Borger - Odoorn:
* De Kindervakantieweken
* De Sinterklaasactie
* Steun bij Rouw en Verlies
* Thuisadministratie
* Vrouwen Emancipatie groep
* Telefooncirkel voor alleenstaanden
* Maatjes bezoekcontact
* Begeleide Omgangs Regeling
( BOR )
* Topclub
* Voorlezen ( op het AZC )
* Taalondersteuning

Over Humanitas

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim 24.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer dan 65.000 deelnemers.*
Humanitas waarden:
• regie behouden over je eigen leven
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij,
activiteiten daarop aanpassen.
* bron: Jaarverslag 2016
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Waarom
wordt u
geen vrijwilliger bij
Humanitas?

