
"Al heel lang koesterde ik de  
wens om alles wat ik in mijn 
leven heb meegemaakt op te 
schrijven in een boek. 

Nu is dat gelukt, dankzij het 
project Levensboeken van 
UVV"

Meer weten? 
Bel Ankie v.d. Valk op 079-2040806 
of mail naar levensboeken@uvv-zoetermeer.nl 

Uw Verhaal verteld is een project van  
UVV Zoetermeer. Wij zijn één van de vele 
vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer.  

Onze missie is het verlenen en bevorderen van 
maatschappelijke hulp via menselijk contact.  

Wilt u weten welke activiteiten  
UVV Zoetermeer nog meer verricht? 

Kijk dan op onze website: 
www.uvv-zoetermeer.nl 

of volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/ZoetermeerUVV 

http://www.uvv-zoetermeer.nl/
http://www.facebook.com/ZoetermeerUVV


Komt u ons team schrijvers versterken? 

U houdt van schrijven en kunt redelijk goed overweg 
met de Nederlandse taal. U hebt al ervaring met het 
verwerken van teksten op een computer. U geniet van 
contacten met ouderen, bent oprecht geïnteresseerd in 
hun wijsheden en luistert graag naar hun verhalen. En 
u zoekt naar een zinvolle besteding van (een deel van)
uw vrije tijd. 

Stop met zoeken en meld u aan als schrijver.   
Wij zorgen ervoor dat u goed wordt voorbereid op uw 
job… We gaan interviewtechnieken oefenen, we leren 
u over opbouw en opmaak van een boek en u krijgt
informatie over de werkwijze. De vorm waarin deze
opleiding wordt gegeven hangt wel af van het aantal
aanmeldingen. Zodra u daar klaar voor bent, proberen
we u zo snel mogelijk te koppelen aan een oudere die
graag zijn of haar levensverhaal voor het nageslacht
wil laten optekenen.

Uiteraard moeten verteller en schrijver allebei happy 
zijn met de match, anders gaat het niet werken.  

Schuilt er een verteller in u? 

Net als iedereen heeft u een schat aan waardevolle 
herinneringen. Niet iedereen praat er graag over, maar u wel! 

Eigenlijk zou u er best wel een boek over willen schrijven, 
maar u weet niet zo goed hoe… 

Bij UVV staan vrijwilligers klaar die mèt en vóór u, uw 
herinneringen kunnen vastleggen in woord en beeld.  

Wij zoeken – samen met u – naar een vrijwilliger die bij u 
past. In plusminus 10 ontmoetingen met deze vrijwilliger 
vertelt u uw verhaal en u laat foto’s en andere herinneringen 
zien.  

De vrijwilliger heeft vast en zeker nog een paar vragen, maar 
als de gegevens zijn verzameld, maakt hij of zij een prachtig 
boek met uw verhaal en plaatjes.  Leuk voor u zelf, maar ook 
voor uw (klein)kinderen, en andere familieleden.  

U bepaalt zelf hoe dik of hoe dun het boek gaat worden, het 
aantal te produceren boeken en ook de vorm van het boek. 
Dat kan variëren van een simpele ringband tot een echt boek 
met harde kaft. Zo bepaalt u ook zelf wat het boek u gaat 
kosten.  

Bekijk ook de prachtige film die 
studenten van het Grafisch Lyceum 
Rotterdam over het project 
Levensboeken voor ons maakten:
https://youtu.be/Az3LZWyTAM0




