Verhalen
overleven

Er zijn van die momenten dat een mens
even stil staat bij het leven. Het overlijden
van een geliefde of een leeftijdgenoot kan
zo’n moment zijn. Of de start van een
volgende fase in uw eigen leven. Dit leidt
misschien tot een overpeinzing over uw
leven. Hoe en met welke verhalen wilt u
later herinnerd worden?

Herkent u dit?
Heeft u dat ook? Dat uw kinderen of kleinkinderen
naar verhalen uit uw leven vragen? Een beroep doen
op uw levenswijsheid? Of dat u zelf ineens moet
denken aan iets van lang geleden, iets wat u aan
uw nageslacht wilt meegeven?
Uw levenswijsheid geeft inzicht in de meest
waardevolle ervaringen en levenslessen.
Is dit een nalatenschap die u wilt doorgeven
aan volgende generaties?

De heldenreis van uw leven
Met het ouder worden groeit vaak de behoefte om terug te
blikken op het leven tot nu toe. Of op een deel ervan. Om
de balans op te maken van wat u tot stand heeft gebracht.
De dromen die u heeft waargemaakt en wat u daarvoor
heeft overgehad. Welke strijd heeft u moeten voeren in de
‘heldenreis’ van uw leven? Wat is de rode draad die door uw
leven loopt? Wie of wat was en is belangrijk voor u? Welke
keuzes heeft u gemaakt en wat hebben die u geleerd? Welke
boodschap heeft u daaruit gedestilleerd?
Voor je het weet is het te laat en zijn waardevolle ervaringen
en herinneringen vergeten. Waarom zou dat jammer zijn?
Voor wie zou u die verhalen (laten) opschrijven en bewaren?

Voor wie of waarom
Voor uzelf
Om de mijlpalen vast te leggen, maar ook de kleine,
waardevolle momenten die u niet wilt vergeten. En om
het verhaal paraat te hebben, mocht u later zelf niet meer
in staat zijn uw herinneringen op te roepen. Juist in een
levensfase waarin ze belangrijk worden.
Voor uw nageslacht
Om uw (klein)kinderen in de verhalen een antwoord te laten
vinden op vragen die ze misschien nu nog niet hebben, maar later
niet meer aan u kunnen stellen. Om ze de kans te geven te leren
van uw levenservaring en wijsheid en overeenkomsten te zien
met hun eigen leven.
Voor verzorgers
Omdat het de kwaliteit van de zorg ten goede komt als
verzorgers uw biografie kennen en weet hebben van belangrijke
gebeurtenissen uit uw leven. Voor een grotere persoonlijke band
en zorg meer op maat.

Alle vormen en maten
Misschien vindt u het lastig om zelf uw verhalen vast te leggen
of u weet niet hoe te beginnen. Of u heeft er de tijd niet voor.
Wij helpen u erbij.
Voorop staat: Het hoeft geen heel boekwerk te worden, geen
uitgebreid levensverhaal. Dat mag natuurlijk wel. Maar als u uw
belangrijkste levenslessen weet samen te vatten op een A4-tje
kunnen wij er ook iets mee. En met alles ertussenin. Eventueel
kunnen we ‘klein’ beginnen en het verhaal desgewenst uitbreiden.
Zo houdt u ook zelf de kosten in de hand.
Uw verhaal komt tot leven aan de hand van één of meer
interviews. Wij geven het vorm en illustreren het met uw foto’s,
brieffragmenten, knipsels en dergelijke.
Wij leveren het resultaat naar wens geprint of digitaal en maken
in een digitale versie eventueel ook links naar filmpjes.
De kosten hangen uiteraard samen met hoe uitgebreid u uw
verhaal wilt hebben en hoe uitgebreid geïllustreerd. U kunt ons
bellen of mailen voor meer informatie of een afspraak.

Wie zijn wij?
Vakvrouwen, niet meer de jongste en dus
met de nodige levenservaring.

Luutje Niemantsverdriet
is een ervaren journalist
en interviewer, ook op het
gebied van ‘oral history’. Een
luisteraar pur sang, die precies
dat op papier zet wat u wilt
zeggen. In een aantrekkelijk
leesbare tekst.

Brigitte Vos
is een ervaren grafisch
ontwerper die met een scherpe
blik en engelengeduld tot
harmonieuze ontwerpen
komt. Ieder verhaal krijgt een
passende visuele vorm en
daarmee een eigen karakter.

06 120 850 34
www.luutjeniemantsverdriet.nl

06 20 72 79 68
www.vosviscom.nl

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen,
belt u dan met Luutje.

