Seminar

De verhalen, honderd malen
Probleemstelling

Hoe
kunnen werkers in de thuiszorg,
verpleging en hulpverlening en
hun opleiders op een professionele
en zinvolle wijze omgaan met de
specifieke vragen en behoeften van
mensen die traumatische ervaringen in
hun leven hebben ervaren als gevolg
van oorlogsgeweld? Daarbij denken
we aan overlevenden van de Tweede
Wereldoorlog, veteranen, kinderen
en kleinkinderen en hedendaagse
vluchtelingen.

Film en educatieve website
Zie verhalen100malen.nl

“Veel vluchtelingen
zwijgen, omdat vroeger,
in hun eigen land, praten
gevaarlijk kon zijn.”

Programma

“Veel kampoverlevenden
klagen nooit. Dan moet je
extra opletten: mankeert
hen echt niks?”

13.00	Inloop met koffie en thee
13.30 	Welkom en toelichting op programma
door Jan Durk Tuinier, als sociaal pedagoog werkzaam bij de Stichting Vredeseducatie
13.35	Inleiding op de film ‘De Verhalen, honderd malen’
door Alex Bakker, historicus, publicist en schrijver
van het scenario van de film
13.40	Vertoning van de film ‘De Verhalen, honderd malen’
van Erik Willems, Job Producties
14.15	Reactie op de film door Roos van den Berg,
groepswerkcoördinator en scholingsdocent JMW
(Joods Maatschappelijk Werk)
14.30	Pauze
14.45	“Tien dingen die Syrische vluchtelingen gemeen
hebben met de Nederlandse oorlogsgeneratie”
door Uğur Ümit Üngör, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
15.05	“Mijn jeugd als getraumatiseerd oorlogspleegkind
en mijn ervaring met en in de hulpverlening”
door Rozette Kats, gastspreker Landelijke Steunpunt Gastsprekers WOII – Heden
15.25	“Werken met de educatieve website in het onderwijs en nascholing”
Korte impressie van de website
	
Reacties van docenten, o.a. Gezondheidszorg College ROC Midden-Nederland
15.45	Groepsgesprekken: perspectieven voor het werkveld
16.20	Samenvatting en evaluatie
16.30	Afsluiting

woensdag 26 september 2018 van 13.00 – 16.30 uur
Vredesbolwerk Utrecht

Doelstellingen Na deelname aan de studiemiddag hebben de deelnemers:

- inzicht in de specifieke behoeften van mensen die leven met een oorlogstrauma
- kennisgenomen van verschillende perspectieven en mogelijke interventies
- ervaringen van andere deelnemers kunnen betrekken op de eigen werkzaamheden
- suggesties gekregen om in de eigen werkkring aandacht voor deze thematiek te
ontwikkelen

“Als mensen ouder
worden, neemt hun
kwetsbaarheid toe. Vaak
lukt het niet meer om
een deksel op pijn en
verdriet te houden.”

Kosten en opgave

“Nergens in de
hedendaagse
wereld is de
onderduik een
relevanter
onderwerp dan
in Syrië.”

Het seminar wordt u aangeboden door de
Lotty Veffer Foundation. Een bijdrage wordt
zeer gewaardeerd. Bankrekening: NL06
TRIO 0197886914.
Aanmelden, voor 10 september, is noodzakelijk: info@lottyvefferfoundation.nl

“Kinderen die ‘het
wantrouwen van hun
ouders in de medemens’
hebben overgenomen,
zijn soms heel kritisch
tegenover ons, de
zorgverleners.”

Locatie en routebeschrijving

Vredesbolwerk, Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht.
Auto: zie www.vfonds.nl
OV: vanaf Utrecht Centraal gaan diverse bussen naar Halte Stadsschouwburg, op 2 minuten loopafstand van het Vredesbolwerk. Zie www.9292.nl

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
Lotty Veffer Foundation: Mirjam Huffener, info@lottyvefferfoundation.nl, tel: 06 54 62 35 95
Stichting Vredeseducatie / V – LAB: vrede@xs4all.nl, tel: 06 57 41 74 25

Dit project wordt ondersteund door

