Past De Levensjas bij u?
Dragers van deze bijzondere jas nemen kinderen bij de hand om ze te leren praten over verlies,
rouw en afscheid nemen. De Levensjas vraagt affiniteit met kinderen en/of rouwverwerking en
biedt unieke ervaringen en mooie herinneringen.

‘Soms trek ik een jurk
van mijn moeder aan en
ga voor de spiegel
dansen. Dan is het net
of mama weer even bij
me is. Ik durfde dat
nooit aan iemand te
vertellen 

Gastdocenten van De Levensjas zijn vooral actief op basisscholen.
Ze nemen kinderen mee in een aansprekende voorstelling en
zoeken daarna samen naar herinneringen die je nooit meer wilt
vergeten. Elk kind wordt uitgenodigd om zijn of haar mooiste
herinnering uit te werken voor een groepstentoonstelling.
Tekeningen, gedichten, beeldjes, origami, alles kan. Al spelend,
pratend en knutselend leren kinderen hoe ze op een ontspannen
manier kunnen praten over moeilijke onderwerpen.

Daarnaast geeft de werkwijze handvatten aan de eigen
leerkrachten. ‘Het onderwerp dood vind ik zelf moeilijk. Ik ben al
snel bang dat het te emotioneel wordt. Door de Levensjas heb ik ervaren dat je er ook op een
ontspannen manier over kunt praten.’ Naast de lessen op basisscholen, verzorgen gastdocenten van
De Levensjas ook ouderavonden of lezingen.

Belangstelling?
Stichting TopaA-Z zoekt mensen die de Levensjas willen (uit)dragen. Ons ideaal is om het programma
in heel Nederland toegankelijk te maken. Met name in Zeeland, Twente, Drenthe, Brabant,
Groningen en Zuid-Limburg is nog ruimte voor gastdocenten. De stichting ondersteunt docenten
door het organiseren van landelijke contactdagen, intervisie en uitwisseling van ideeën.
Het programma van de Levensjas laat zich uitstekend combineren met andere werkzaamheden. Veel
gastdocenten hebben een eigen praktijk voor rouwverwerking of coaching. Een gastdocent
organiseert binnen het eigen rayon zelf de PR en heeft de vrije hand om scholen en organisaties te
benaderen.

Training
Om gastdocent van De Levensjas te worden, volgt u een tweedaagse
training. De kosten van deze training bedragen € 640,- en gaat door bij
deelname van minimaal zes personen. Een inschrijfformulier kunt u
per e-mail aanvragen via info@topaaz.nu.
Naar aanleiding van uw inschrijving, krijgt u een uitnodiging voor een
intakegesprek.
De eerstvolgende training vindt plaats op dinsdag 13 en woensdag 14 juni 2017 in Kraggenburg
(Noordoostpolder).
Meer informatie over De Levensjas en de activiteiten van alle gastdocenten in Nederland leest u op
Facebook en http://topaaz.nu/project/levensjas/

