
Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal – 

Mijn leven in kleur 

     

 Noot 17 – Programma kennismakinggesprek groepen 
 
 

Gesprekskring Mijn leven in kleur (invullen titel die aan kring gegeven is) 
 
Datum/plaats: (invullen) 
Deelnemers: (namen invullen)   
Leiding: (namen invullen)  

 
Programma eerste bijeenkomst: KENNISMAKING 
 
* Woord van welkom (eventueel opening met gedicht of verhaal1) 
 
* Doel van de bijeenkomst:  

 Kennismaking met elkaar en met Mijn leven in kleur 
 Praktische afspraken over komende bijeenkomsten 

 
* Kort voorstelrondje: 

- Naam en eventueel leeftijd. 
- Sinds wanneer woont u hier?  
- Waarom bent u vandaag gekomen? 

 
* Kennismaking aan de hand van vragen over uw naam.2 
 
* Het belang van vertellen en aandacht voor het levensverhaal.3 
 
* Kennismaking met de levensverhaalmethode Mijn leven in kleur: 

- Waarom een speciale editie voor ‘oudere migranten’ in Nederland? 
- Uitleg over opbouw, werkwijze, thema’s en vragen. 
- Voorstel hoe men er concreet mee aan de slag wil (zie voorbeeldselectie4). 
- Ruimte voor reacties en vragen.  
- Wat verwacht men van de gesprekken? Wat ziet men als persoonlijk doel? 

 
* Bespreken groepsregels, over geheimhouding, naar elkaar luisteren en elkaar laten uitspreken. 
 
* Praktische afspraken:  

- Datum volgende bijeenkomst 
- Welk thema willen de deelnemers volgende keer bespreken? 
- Vraag om toepasselijke foto’s of voorwerpen mee te brengen.5 
- Noteer gegevens van de deelnemers.6 

 
* Afsluiting 

 

 

                                                 
1
 Voor suggesties zie www.mijnleveninkaart.nl, onder ‘Extra materiaal’, * noot 19 – Gedichten. 

2
 Idem, * noot 15 – Een gesprek over ‘de naam’. 

3
 Voor suggesties zie handleiding van de basiseditie Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal.  

4
 Voor suggesties, zie www.mijnleveninkaart.nl, onder ‘Extra materiaal’, * noot 12 – Voorbeeldselectie thema’s en vragen.  

5
 Idem, * noot 14 – Het maken van een levenslijn of familiestamboom.  

6
 Idem, * noot 13 – Persoonsgegevens noteren. 
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