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De 1e nieuwsbrief van Games That Matter is een feit, en jij leest het nu als eerste! We
houden je op de hoogte van onze eigen bezigheden, maar ook van leuke, opvallende of
anderszins interessante andere zaken die te maken hebben met het bespreekbaar maken
van de dood op een 'speelse' wijze.

De Praatstenen, ze zijn weer in voorraad! Vele doosjes staan klaar voor verzending.
Via de site te koop, makkelijk betalen met Ideal en via een beveiligde verbinding. Wil
je grote aantallen aanschaffen, bijvoorbeeld als relatiegeschenk? Neem dan contact
met ons op: gamesthatmatter@kpnmail.nl

Koop de Praatstenen

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=413569
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Test SamenSpel in hospice Rosmalen

In oktober mochten we in Hospice 'De Duinsche Hoeve' in Rosmalen ons
simulatiespel SamenSpel testen. Het was een bijzondere bijeenkomst die
mooie inzichten over samenwerking opleverde. Het spel wordt nu verder
afgerond, en zal in 2016 verschijnen. SamenSpel is een simulatiespel dat door
ervaren trainers/coaches ingezet kan worden in de zorg. Meer informatie vind
je hier.

Oog in Oog: een spel dat zorg aan het einde
van een leven bespreekbaar maakt.
Niet de dood in het algemeen, niet dat wat na de dood komt en rouw, maar dat wat van
belang is vóórdat iemand sterft. Welke zorg wil je, wat heb je nodig? In zorgtermen heet
dat Advance Care Planning: vroegtijdige zorgplanning. Bijtijds spreken over wensen
rondom die zorg resulteert in betere en passender zorg. Maar ondanks dat we dat weten,
blijft het erg moeilijk bespreekbaar. Wij hebben een eenvoudig maar doeltreffend
kaartspel ontwikkeld dat gericht is op gesprekken met z'n tweeën, in intieme sfeer, thuis
of in een zorginstelling. Mensen die het gebruiken ontdekken wat hun partner (of kind,
of andere naaste) écht wil en belangrijk vindt. Zorgverleners ontdekken wie de mens
achter hun patiënt is. We zijn het spel nu aan het testen, in het eerste deel van 2016
verschijnt het op de markt.
Onlangs kregen we bericht van Stichting
Roparun dat ze geld ter beschikking
stellen voor een project van ons. Hier zijn
we enorm blij mee! In dit project gaan we
ansichtkaarten ontwerpen die gericht zijn
op mensen met kanker en hun naasten.
Er zal een speciale website komen waar
de kaarten gekocht kunnen worden. We
houden je op de hoogte. Heb je al vragen,
we horen het graag.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=413569

Oog in Oog, het spel dat hierboven genoemd
wordt, wordt eveneens via een fonds
mogelijk gemaakt: het Noorderlichtfonds.
Ook hier zijn we ontzettend blij mee. Niet
alleen vanwege de financiële bijdrage, maar
ook vanwege het vertrouwen dat zowel het
Noorderlichtfonds als Stichting Roparun
hebben in ons als bureau en in onze
producten.
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Datum nieuwe release bekend!
Na de Praatstenen en de Kaartjes van Betekenis, beiden in 2015
geïntroduceerd, is nu de datum bekend waarop de volgende uitgave van
Games That Matter verschijnt: 27 januari 2016. Wat het exact gaat zijn, is
nog geheim! We verklappen wel alvast dat het een klein, toegankelijk en
bijzonder product gaat zijn dat gericht is op kinderen en jongeren. En
uiteraard dat het zal bijdragen aan het bespreekbaar maken van de dood.
"Over de dood spreken, is het leven
serieus nemen"
Mariska Overman & Rob Bruntink
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