
  Vertelkringen    SENIOREN-Medioren    Levensverhaal

Boeiend     Luisteren   Buurt

Goesting!

Luister jij graag naar verhalen van vroeger, van het leven uit de buurt en hoe het dagelijkse leven er 
aan toe ging? Vertel je zelf ook graag jouw verhaal?

We zoeken naar vrijwilligers, professionals, vertellers, naar alle mensen met belangstelling voor het 
levensverhaal!  
Wat doen we? We maken vertelgroepen of seniorenkringen, die wortelen in een wijk, een buurt of 
een dorp.  Bij ouderen is er vaak dikwijls vraag om verhalen en ervaringen te delen. En luisteren en 
beluisterd worden geeft een goed gevoel. We zoeken daarbij contact met lokale organisaties zoals 
een buurtcentrum of Lokaal Dienstencentrum (LDC). 
 
Wij bieden je een basistraining en kennismaking op studiedagen met begeleiders uit Vlaanderen en 
Nederland. We leren je hoe het er aan toe gaat en onderzoeken welke vaardigheden je nodig hebt 
zowel om een vertelkring te organiseren als om het vertellen te begeleiden. We laten je kennis-
maken met werkvormen om het geheugen wakker te maken en de nieuwsgierigheid te prikkelen. 
Hoe kan er dan evt. een product van worden maken: een vertelvoorstelling, een theaterstuk, een 
tentoonstelling e.a.   We zoeken samen met jou hoe we dit in Vlaanderen kunnen verspreiden. 
Hou het WE van 19-20 januari 2019 vrij, dan starten we. Dan komt ook de Stichting Platform 
Levensverhalen hun kennis delen. Bel of email ons zo snel mogelijk: 0478/247053 of 
rienvm@yahoo.co.uk. Als je je wil inschrijven, is de kostprijs 80 Euro (plus eventueel een maaltijd 
‘s avonds).  We werken met een beperkte groep deelnemers. 

Het Fonkelvogelcollectief zijn vier vertellers uit Leuven die het vertellen terug tot leven brengen.  
Ze hebben jarenlange ervaring met vertelkringen van verschillende doelgroepen i.s.m. senioren-
organisaties, buurtorganisaties en in WZC en geven workshops ‘levensverhalen’ voor Zorgsaam 
vzw, Palliatief Netwerk, Semana, Vorming Plus e.a.  

‘Het leven is een cirkel’ is een project dat gefinancierd wordt door FEST (Federation for European 
Storytellers).  
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