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Project Levensboek

Inleiding
Werken aan een project doe je vaak met verschillende mensen gedurende een langere
periode. Dit omdat het vaak niet haalbaar is om alles alleen te doen.
Aan dit project werk je in een projectgroep. De projectgroep bestaat uit drie personen.

Doelstellingen
• Je kunt zelfstandig een levensboek maken.
• Je kunt rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
• Je toont aan dat je je kunt inleven in het leven en de levensloop van de cliënt.
• Je voert op een zorgvuldige en empathische manier de gesprekken met de cliënt.
• Je kunt methodisch werken.

Mevrouw Dupré
Antoinette Dupré is nu 86 jaar. Haar leven is vier jaar geleden drastisch veranderd. Een
ongeluk, waardoor ze een dwarslaesie heeft gekregen, heeft grote gevolgen gehad: haar
relatie is stukgelopen, haar werk als verpleegkundige kan ze niet meer doen. Ze woont
sinds een jaar in een Fokuswoning waar ze bij de dagelijkse levensbehoeften ondersteund
wordt. Vaak wordt Antoinette overmand door verdrietige gevoelens. Ze worstelt nog met
haar vragen. Waarom moest haar dit overkomen? Heeft haar leven nog wel zin? Wat is
ze eigenlijk nog waard? Voor wie betekent ze nog iets? Haar drie zoons bezoeken haar
nog wel eens, maar zijn ook druk met hun eigen carrière en hun gezinnen.

De gemeentelijke welzijnsorganisatie ‘Omzien naar elkaar’ heeft haar in contact gebracht
met studenten om met haar een levensboek te schrijven. De studenten hebben haar nu
drie keer bezocht. Na een aarzelend begin - ze moesten wennen aan de bittere toon van
Antoinette - is er een goed contact op gang gekomen. Antoinette heeft het getroffen
met deze studenten. Ze kunnen luisteren en weten goed die vragen te stellen die
Antoinette stimuleren tot nadenken. Ze helpen haar anders te gaan kijken naar haar
situatie. Terwijl ze foto’s en andere illustraties bij elkaar zoeken, praten ze over haar
‘vorige leven’. En hier en daar komen er nu ook lichtpuntjes in beeld van de nieuwe
situatie. Met wat humor ziet ze nu weer nieuwe mogelijkheden. Antoinette krijgt er weer
een beetje vertrouwen in. Ze is benieuwd naar het eindresultaat.
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