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Dierbare verhalen

De wens om te herinneren groeit in Neder-

land. Steeds vaker zie je dat mensen dat
ook samen willen doen. Mooie voorbeel-
den zijn de herinneringsdagen en de
lichtjesdagen die worden georganiseerd;
momenten om samen te komen, te praten

en herinneringen en verdriet te delen. Het
project Dierbare Verhalen wil mensen

helpen om verlies met elkaar te delen en
zo samen te spiegelen. Daar hoort niet
alleen het verlies van een dierbare bij
maar bijvoorbeeld ook het verlies van het
gezichtsvermogen, gehoor of een been.

Dierbare verhalen is een tentoonstelling van

verhalen en voorwerpen. Mensen die iets of ie-

mand hebben verloren kunnen hun herinnering

delen. Het publiek wordt gevraagd om voorwer-

pen en verhalen aan te leveren om de tentoon-

stelling te vullen. Het gaat niet zozeer om het

voorwerp zelÍ, maar om het verhaal dat aan het

voorwerp kleeft. Bij deze de oproep aan ieder-

een die iets of iemand heeft verloren om een

bijdrage te leveren aan deze expositie. Dit kan

als medewerker maar je kunt ook een patiënt

hierop attenderen.

De bedoeling is dat het object op een sokkel van

30 bij 30 cm kan worden geplaatst. In het ver-

haal komt de herinnering aan een dierbare aan

bod in relatie tot het voorwerp. Het verhaal mag

bestaan uit ongeveer 
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woorden.

Het voorwerp en bijbehorende verhaal lever je

uiterlijk woensdag 1 mei per post of persoonlijk

in bij de dienst geestelijke verzorging (route

349) Is je object erg kostbaar en/of dierbaar,

lever dan een goedkoop en minder persoonlijk

alternatief. Voor het verhaal en de zeggings-

kracht naar anderen maakt dit immers niet uit.

Wil je een verhaal aanleveren en heb je daar

vragen over? Of ken je iemand die een bijdrage

zou willen leveren? Neem dan vrijblijvend con-

tact op met Werner van de Wouw of Ellen En-

derlé via (040) 888 9580.
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Ruim vijf jaar geleden raakten we onze

vader lorijt Hij liep dwars door een
glazen deur de polder in. Hij kwam

uiteindelijk wel terug, maar we konden

niet meer bij hem. Alzheimer.

Vroeger kon je goed met hem praten.

Zo'n vader die heel veel weÍkte, veel las,

maar direct tijd voor je vrijmaakte als je
hem nodig had. Die je ophaalde als je

ergens strandde tddens het opgroeien,

letterlijk en fi guurlijk

We herinneren ons ook de souvenirs die
hij voor ons meebracht van zijn reizen.

Ze waren altijd bijzonder. Een winkeltas
vol boodschappen uit Paramaribo.

Panelen van een kerkdeur uit Noorwe-
gen. Kruiden uit lndonesië. Een mand

sinasappels uit Malta. Die sinasappels
hadden steeltjes met blaadjes. Dat zag
je bij ons niel De mand was zo enoÍm
groot dat we wekenlang sinasappels

aten. Hoe hd die toentertijd door de

douane kreeg? We kunnen het hem niet
meer vÍagen.

We hopen snel echt afscheid van hem

te kunnen nemen. Alzheimer is menson-

waardig.
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