
TRAINING  

Eindelevensverhaal  
leren schrijven

AFSCHEID DAT VERBINDT 

Ben jij de  

vrijwilliger die we 

zoeken?



Kan je goed luisteren en hou je van schrijven? 
Ben je geboeid in het levensverhaal van mensen?

Dan is de training ‘Eindelevensverhalen 
schrijven’ iets voor jou! 
In Samana ontmoeten vrijwilligers mensen voor wie het einde van het le-
ven nabijkomt. Sommige van hen willen graag delen hoe ze op hun leven 
terugblikken en hoe ze kijken naar afscheid nemen. Hoe fijn zou het zijn 
om met deze verhalen werkelijk aan de slag te gaan? 

Iemand die weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor 
de geliefden en zoekt daar woorden voor. Een (interview-)gesprek kan 
helpen om woorden te vinden voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen, 
angsten, vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het einde van 
het leven.

Samana biedt samen met Amfora een training aan om een  
eindelevensverhaal te leren schrijven. Je leert interviewen en krijgt 
de knepen van het vak aangeleerd om een vlot verhaal uit te werken 
en dat vorm te geven in een mooi boekje.

Amfora (amfora.be) heeft de voorbije jaren een sterke expertise  
uitgebouwd op het vlak van eindelevensgesprekken.



Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken?
Wie wil deelnemen, heeft voeling en ervaring met schrijven.  
Een basiskennis van MS Word is noodzakelijk. 

Je schrijft bij aanmelding een persoonlijke motivatie voor deelname neer  
(min. ½ A4, max. 1 A4). Later verneem je of je de training kan starten.

Na de training ga je als vrijwilliger aan de slag bij Samana. Je zorgt mee  
voor een unieke herinnering voor de nabestaanden van mensen voor wie  
het einde nabij is. Je krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Het is een prachtig initiatief. Het boekje kunnen 
bekijken, is weer even dicht bij moeke zijn. Het is 
haar verhaal. Ze vertelde dit met volle overtuiging. 
Haar woorden opnieuw te kunnen lezen, troost  
en geeft ons moed om weer verder te gaan.

Katrien, nabestaande

Door een eindelevensgesprek te voeren, kan je de identiteit van 
de persoon laten stralen. Je ziet dat iemand na zo’n gesprek de 
schouders recht en toont: hé, ik bén iemand.

Céline, vrijwilliger eindelevensgesprek



Praktische info

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten. Je hebt een laptop nodig en er is 
huiswerk verbonden aan deze training.

www.samana.be

Praktisch
Meld je aan door een schriftelijke motivatie van maximum 1 A4 door te sturen 
naar saskia.boon@samana.be. 
Nadien verneem je of je de opleiding kan starten.
 

Heb je nog vragen over deze training en het engagement  
als vrijwilliger? Neem dan gerust contact op  
met saskia.boon@samana.be of 02 246 47 81.

Antwerpen - Berchem
Op maandag 16 januari, 30 januari, 27 februari en 27 maart 2023
Post X - gebouw 36, Borsbeeksebrug 36, 2600 Berchem

Houthalen-Helchteren
Op donderdag 20 april, 4 mei, 25 mei en 15 juni 2023
CM-Gezondheidspunt, Guldensporenlaan 9, 3530 Houthalen-Helchteren

Roeselare
Op dinsdag 3 oktober, 24 oktober, 14 november en 5 december 2023
Beweging.net, Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare


