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Vijf exemplaren  van DE TIJD VAN JE LEVEN werden aangeboden aan relevante maat-
schappelijke initiatieven.

Op woensdag 25 november bood Christianne Verheugd, maakster van het nieuwe ver-
telspel DE TIJD VAN JE LEVEN, de eerste “weggeef” exemplaren van het spel aan. De 
gelukkige was Anita Kruys, coördinator en begeleider van Het Geheugenhuis bij Versa 
Welzijn in Bussum.

Het spel is ontwikkeld met het oogmerk bij te dragen aan het overbruggen van kloven 
tussen verschillende generaties en tussen mensen met diverse culturele achtergron-
den. 
Christianne is ervan overtuigd dat mensen in het verhaal altijd verbinding kunnen vinden, en 
dat geschiedenis en cultuur het beste mondeling kunnen worden overgedragen. Vanuit haar 
eigen voorliefde voor spel en verhaal ontstond deze vorm: een vertelspel.
Zij wil niet alleen een spel verkopen, ze wil ook dat het daadwerkelijk wordt gespeeld op 
plaatsen in de samenleving waar het nodig is dat verbinding gemaakt wordt. Daarom geeft 
zij telkens als er twintig spellen aan particulieren zijn verkocht, één spel weg aan relevante 
maatschappelijke initiatieven. 

Afgelopen woensdag kon zij de eerste vijf spellen weggeven. Officieel werd het eerste 
gratis exemplaar overhandigd aan Het Geheugenhuis: Iedere woensdag- en vrijdagochtend 
komen in wijkcentrum de Uitwijk kwetsbare ouderen met beginnende geheugen problemen 
bijeen. Samen spelen ze (geheugen)spelletjes, soms doen ze ook stoelgymnastiek.

De overige vier gratis exemplaren gaan naar andere mooie maatschappelijke projecten in 
het Gooi en omstreken: 
-Mika, (met inzet kan alles) een creatief atelier, waar iedereen welkom is, waar naast knut-
selen, handwerken, muziek maken, ook spelletjes gespeeld worden 
-Het Muiderhuis: ook een geheugenhuis in Muiden. 
-Het Maatjesproject: bedoeld om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Zij organi-
seren ook allerlei activiteiten waarbij het spel een mooie aanwinst is. 
-De nieuwe Respijt voorziening in de Mauritzhof ( ggz-kliniek) in Bussum. Dit is een laag-
drempelige voorziening waar mensen die er -om wat voor reden dan ook- doorheen zitten 
even op adem kunnen komen. Zo probeert deze afdeling te voorkomen dat mensen in de 
samenleving ontwricht raken.

Wil je ook dit spel spelen, thuis aan je keukentafel? En daarmee bijdragen aan mooie 
maatschappelijke projecten? Ga naar www.detijdvanjeleven.online en bestel!
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Meer informatie over de maatschappelijke projecten: Jeanette van Remmen jremmen@
versawelzijn.nl

Meer informatie over DE TIJD VAN JE LEVEN: www.detijdvanjeleven.online
Contact: Christianne Verheugd 06-20230261 of info@detijdvanjeleven.online
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