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Nieuwsbrief: Start nieuwe collegereeks
Nieuwe collegereeks van start!
Op woensdag 18 en 25 april, 2, 9, 16 en 23 mei zal de
volgende collegereeks plaatsvinden in Amsterdam. Door de
belangstelling in meerdere delen van het land, zijn we aan het
kijken waar we de collegereeks nog meer kunnen geven.
De eerste 2 collegereeksen lopen ten einde, volgende week
zijn de afsluitende bijeenkomsten, waaraan professionals en
particulieren die via gemeenten, belangenbehartiging,
zorgorganisaties, communicatie, burgerinitiatieven etc bij
ouderen betrokken zijn, deelnemen.
Het is een bijzondere reeks ontmoetingen, waarin de eerste
colleges besteed zijn aan de manieren waarop we in onze
samenleving het concept ouderen "construeren", hoe we
daardoor vastlopen en hoe we daarin weer nieuwe wegen
kunnen vinden. De colleges daarna gebruiken we deze manieren van kijken om dieper in te
gaan op zorg, werk en inkomen, wonen en hoe verder?
Je kunt deze colleges niet bijwonen en daarna op dezelfde manier kijken naar 'ouderen' en de
'problemen' van de vergrijzing. Het zet je aan het denken, en opent nieuwe mogelijkheden naar
positieve kanten van ouder worden en zijn. We nodigen je van harte uit om deel te nemen,
meer informatie en aanmelden via de website.

Informatie en Inschrijven Collegereeks

Ervaringen deelnemers
Enige reacties van de deelnemers aan de eerste 2 collegereeksen:
"Ik kan niet meer hetzelfde kijken naar mijn omgeving. Ineens zie ik overal nieuwe verbindingen,
verklaringen, en vragen verschijnen. Mijn collega's merken ook dat ik andere vragen stel en met
nieuwe oplossingen kom."
"Deze reeks is een kado. Mijn hersenen zijn weer hard aan het werk om alle nieuwe inzichten
en manieren van kijken te begrijpen en toe te passen."
"Ik reis elke week een flink eind om bij de colleges te kunnen zijn, en elke week keer ik
huiswaarts gevuld met nieuwe inzichten en andere beelden bij wat ik dagelijks meemaak."
"Ouderen bestaan echt niet. Ik snap na deze colleges wat Martijn en Sabya hier mee bedoelen:
we maken een categorie en daarmee gaan we aan de haal, zo erg dat mensen zelf gaan
geloven in de beelden die over hen bestaan en zich ernaar gaan gedragen."

Nieuw onderzoek: ouder wordende criminelen
Samen met wijkagent Arjen Akkermans starten we een nieuw project op, als verdieping op de
vraag hoe mensen omgaan met het door de maatschappij bedachte pensioen. Voor dit
onderzoek zijn we op zoek naar oudere mensen die criminieel zijn geweest, en onderzoeken
hoe ze wonen, wat ze aan het doen zijn, en hoe ze tegen hun leven aankijken.
We vatten hun verhalen in tekst en foto's, om te verspreiden. Wilt u meedoen? We horen het
graag.

Elderly of the World:
onderzoeksbibliotheek
Wist u dat we ons onderzoek naar ouder worden op een
website hebben gedocumenteerd? En we daarbij ook een
onderzoeksbibliotheek met artikelen over ouder worden in 10
landen bijhouden?
Lees meer op www.elderlyoftheworld.com

Inspiratie

Bijzondere films over ouder worden
Onze eigen documentaire (2016) over ouder worden in
cambodja: "Being old in Cambodia"
Harold and Maude (1971) USA
45 Anis / 45 years (2015) UK
Harry and Tonto (1974) USA
Tokyo Story (1953) Japanese masterpiece by Ozu
The straight story (1999) USA Lynch.
About Schmidt USA met Nicholson

Werken met verhalen van
verschillende generaties

training & coaching in zes bijeenkomsten in Utrecht
Op het Festival of Older People hebben ze een werkwinkel
gegeven waarin je kon ervaren hoe belangrijk het is echt naar
mensen te luisteren, met al hun eigen verhalen.
Stichting Levensverhalen biedt een gratis training aan voor
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken met
verhalen van ouderen en van oud en jong samen, voor
mensen die een verhalenproject of een vertelgroep willen gaan opzetten, en voor mensen die
daar al mee bezig zijn en verdieping en uitwisseling willen. De start is al vandaag, instromen
kan ook nog op 26 maart. Informatie over programma, kosten, aanmelden op de website.

“Eindelijk een initiatief dat de positieve kant van ouder worden
thematiseert.”
Tot ziens,
Team The Faketory
Sabya van Elswijk & Martijn van Oorschot
oprichters Stichting The Faketory

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u teamfaketory@gmail.com toe aan uw adresboek.

