
 
SAMENLEESGROEP ZOEKT LEESBEGELEIDER  

Hou je van lezen en lijkt het je mooi om je in te zetten voor ouderen door een samenleesgroep 
te begeleiden? Ben je een sfeermaker die goed kan luisteren? Ben je zo’n 2 uur per 2 weken 
beschikbaar? Word dan leesbegeleider bij de Culturele Apotheek!  

Over samenlezen 
• samenlezen is: hardop literatuur lezen - romanfragmenten, gedichten, korte verhalen - en 
samen praten over wat deze teksten oproepen. 
• een groep bestaat uit 7-12 deelnemers en een leesbegeleider die het gesprek faciliteert. 
• doel: leesplezier bevorderen en eenzaamheid tegengaan door ontmoeting en het persoonlijke 
gesprek. 
• het project is toegankelijk voor iedereen, maar richt zich in het bijzonder op ouderen. 
 
Dit ga je doen… 
• een samenleesgroep voor ouderen – soms met dementie - in Utrecht of Houten begeleiden.  
• voorlezen, het gesprek begeleiden en zorgen voor een fijne, open sfeer. 
• samen reflecteren: wat staat er precies? wat roept de tekst op aan verhalen, herinneringen, 
ideeën, gevoelens?  
• napraten met een kopje koffie en thee met iets lekkers. 
• meedenken over passende teksten.  
 
Heb jij… 
• liefde voor lezen en boeken? 
• geduld en inlevingsvermogen? 
• vaardigheden om een goed groepsgesprek te leiden, of zin om die te leren? 
• affiniteit met mensen van verschillende achtergronden? 
• interesse in het volgen van een training tot leesbegeleider van 2 dagen? 
• tijd om in elk geval één uur per 2 weken te lezen met een groep en de voorbereiding daarvoor 
te doen? 

Wij bieden… 
• een kosteloze training in het begeleiden van samenleesgroepen. 
• een aantal keren coaching 
• een netwerk van andere vrijwilligers om ervaringen mee te delen. 
• deelname aan een inspirerend project. 

De eerstvolgende training is op 26 november (9-12u), 10 december (9-12u) en 18 
december (10-16u) en is deels online. Het volgen van de training is verplicht. 

Interesse? Stuur een e-mail met je naam en telefoonnummer naar 
vraag@cultureleapotheek.nl en Akke Visser of Marije Wilmink neemt contact met je op.  
 

Meer informatie https://www.cultureleapotheek.nl/portfolio/samenlezen/ 
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