
 

Schrijfworkshop | thema: ZOMER  
           vrijdag 10 juni 13.30 - 16.30 
           locatie: De Vier Seizoenen  
    
 
 

 
 
(foto: pixabay) 
Samenhang brengen in je belevenissen, je lot herkennen als iets wat bij je hoort, jezelf op het 
spoor komen. Schrijven is een creatieve daad die gelukkig maakt (Willemijn Soer) 

 
Over autobiografisch schrijven 
Schrijven geeft troost, kracht en vreugde. Het verbindt je met jezelf en de wereld 
om je heen, geeft antwoord op vragen, maakt verdriet zachter, worstelingen 
lichter.  
Essenties komen vanzelf bovendrijven, je hoeft niet te sturen of te controleren.  
Het is een mooi en zuiver proces. 
Tijdens de workshop autobiografisch schrijven, beschrijf je fragmenten uit je 
leven. Schrijfopdrachten en creatieve oefeningen helpen je op weg en brengen 
de stroom van herinneringen op gang. Al doende blijk je veel meer te weten dan 
je wist!  
Schrijvend delf je inzichten op; vergeten episodes borrelen op.  
Zo worden draden van verbinding gesponnen. Verbinding met jezelf, met het 
leven dat achter je ligt, je ontwikkeling, je lot en ook verbinding met de ander 
voor wie je zichtbaar wordt.  
Schrijfervaring is niet nodig. Iedereen kan schrijven. In een groep schrijven en 
luisteren naar elkaars verhalen is inspirerend. Je bent altijd vrij om je teksten wel 
of niet voor te lezen.  
 
Over mij (Els Brouwer) opgeleid als psychosociaal therapeut | rouwbegeleider | 
schrijfcoach/trainer, nu gepensioneerd, gaf ik deze workshops tot de Corona 
pandemie in Lelystad.  
 
Als je belangstelling hebt kan je je melden op het e mailadres: 
veerkracht.els@gmail.com of bel voor informatie 06 29056972  
Investering: 15 euro incl. (gewone) koffie en thee  
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