
HET VERHAAL VAN JE LEVEN

VRIJWILLIGERS GEZOCHT  

DIE EEN LEVENSBOEK VOOR OUDERE  
MIGRANTEN WILLEN SCHRIJVEN

 
 

“Ik wist al vroeg dat het mijn opdracht in dit leven is, 
om iets voor anderen te betekenen”. 

‘Dankzij het levensboek viel alles   
wat ik heb meegemaakt op  
zijn plaats en kon bezinken.’

Maria Miranda



In Rotterdam wonen veel oudere migranten. Ze zijn geboren in Spanje, 
Marokko, Suriname, Turkije, Kaap-Verdië of elders. Ze hebben de grote stap 
genomen hun geboorteland te verlaten en een nieuw leven op te bouwen in 
een onbekend land. Ze hebben veel meegemaakt en hebben veel te vertel-
len. Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, wil graag dat 
hun verhalen behouden blijven en heeft daarom het project Het verhaal van 
je leven opgezet, waarbij jongere generaties levensboeken schrijven voor de 
oudere generaties.

Vind je schrijven leuk, heb je een migrantenachtergrond of ben je tweetalig 
en heb je belangstelling voor de levensverhalen van oudere migranten? We 
zijn op zoek naar vrijwilligers die een oudere migrant willen interviewen om 
zijn of haar levensverhaal op te schrijven. 
De tijdsinvestering is ongeveer drie tot vier maanden. In deze periode  
bezoek je de oudere een keer per week, interviewt hem of haar en schrijft 
het levensverhaal op. Pluspunt biedt training en begeleiding aan. 

Je kunt je aanmelden bij Pluspunt, Willy Hilverda:  
w.hilverda@pluspuntrotterdam of 010 - 467 17 11. 

Ook oudere migranten die een levensboek willen laten schrijven, kunnen 
zich aanmelden bij Willy Hilverda.

Het verhaal van je leven wordt financieel ondersteund door de stichting 
Bevordering van Volkskracht, Fonds Sluyterman Van Loo, het Laurensfonds, 
Oranje Fonds, het RCOAK, stichting Het R.C. Maagdenhuis en Solidarodam.
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