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Engelstalige bierviltjes: Let's talk about death
Op verzoek van velen zijn onze populaire bierviltjes 'Zullen we over de dood praten?'
vertaald in het Engels. De nieuwe viltjes - Let's talk about death - hebben een
herkenbare layout, maar zijn wel uitgevoerd in een andere kleurstelling dan de
originele. Ze worden gebruikt onder meer gebruikt in scholingen/workshops en bij
themabijeenkomsten. Wil je ze ook hebben? Dat kan. Klik hier.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2042513

1/5

10-7-2019

Campaign Overview | Mailchimp

Op weg naar een Festival of Death
Enkele uiterst enthousiaste studenten van Saxion Hogeschool in Enschede zijn aan de
slag gegaan met de opdracht van Bureau MORBidee om een draaiboek te maken voor
een Festival of Death, gericht op jongvolwassenen. Het Festival moet de
bespreekbaarheid van de dood vergroten, en mag tegelijkertijd zowel educatieve
waarde hebben als fun uitstralen. De studenten voeren de taak uit in het kader van
een Smart Solutions Semester. In de opdracht werken studenten met verschillende
achtergronden met elkaar samen, zoals studenten die de opleiding Game
Technologies, Verpleegkunde en Small Business volgen. Als het draaiboek eenmaal is
gemaakt, kan een volgende groep studenten - in een nieuw Semester - het Festival ook
daadwerkelijk gaan organiseren. De verwachting is dat dit in het voorjaar of de zomer
van 2020 gebeurt.

Onderzoek doen naar het uiterlijk van een poster voor het Festival of Death is onderdeel van de
opdracht. Aan tientallen potentiële bezoekers van het Festival is de vraag voorgelegd welke 'look
and feel' het meest aansprak: A of B.
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Bureau MORBidee stelt leeswijzers beschikbaar voor boeken die het onderwerp ‘dood’
raken. Het kunnen boeken over rouw of verlies zijn, maar ook over hospicezorg, palliatieve
zorg of uitvaartzorg. Het stimuleren van leesclubs die dergelijke romans, egodocumenten,
journalistieke uitgaves e.d. bespreken, past in de missie van Bureau MORBidee, die
gericht is op het bespreekbaar(der) maken van de dood. De eerste leeswijzer is onlangs
verschenen, over het boek van Kathryn Mannix (Met het einde in gedachten). De
leeswijzer downloaden kan hier.

Vergankelijkheidsdag: 23 september
In Nederland, Engeland en Zweden wordt dit jaar voor het eerst de
Vergankelijkheidsdag gehouden. Dit vindt plaats op de eerste dag van de herfst,
op 23 september. De dag is bedoeld om stil te staan bij de sterfelijkheid van
jezelf of je naasten.
Om burgers daartoe aan te zetten, kunnen organisaties – waaronder zorginstellingen
of uitvaartondernemers – tal van activiteiten organiseren, zoals een lezing houden,
een open huis doen, een lmavond aanbieden, een boekenclub beginnen, een Café
Doodgewoon/Death Café houden, een wandeling over een begraafplaats uitzetten of
een workshop over het schrijven van een wilsverklaring verzorgen.
Ook los van de acties van organisaties kunnen burgers die Vergankelijkheidsdag
aangrijpen om te re ecteren op hun sterfelijkheid. Activiteiten die daarbij passen zijn
onder meer: praten met je partner over levenseindewensen en/of je uitvaart,
re ecteren op wat je wilt achterlaten (en voor wie), een wilsverklaring opstellen,
nadenken over je testament, een bezoek brengen aan een begraafplaats of
crematorium, een afspraak maken met een uitvaartverzorger of aandacht geven aan
een bucketlist-wens.
De dag is een initiatief van Bureau MORBidee. Het begon allemaal met deze blog over
onze droom. Wij hopen dat deze dag de komende jaren/decennia uitgroeit tot een
mondiale dag, die met name mensen in Europa, Australië, Verenigde Staten en
Canada zal inspireren tot een groter bewustzijn van hun sterfelijkheid. In het
verlengde daarvan hopen we dat dit bewustzijn aanzet tot het maken van keuzes die
de kwaliteit van ieders leven ten goede komen.
Voor de dag wordt in Engeland de naam Mortality Day gebruikt, in
Zweden Höstdagjämmning. Andere landen mogen zich natuurlijk aansluiten, dus als je
connecties hebt... Leef je uit! :-)
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Nieuwe verpakking Kaartjes van Betekenis
De verpakking van onze eerste gesprekshulp in kaartvorm - de Kaartjes van Betekenis
- is vernieuwd. Iets frisser, iets kleurrijker. De inhoud is hetzelfde gebleven: de
gesprekshulp bevat 50 vragen over rouw, uitvaart en levenseindezorg, bedoeld om
gesprekken over het levenseinde op gang te brengen. Tot dusverre worden ze vooral
gebruikt in de gezondheidszorg (zowel bij patiëntcontacten als bij teamleden
onderling) en het onderwijs, maar ook ouderenbonden of kerkgenootschappen zetten
ze in bij themabijeenkomsten. Kaartjes van Betekenis bestellen? Dat kan hier.
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Bureau MORBidee bestaat zes jaar.
Lees hier ons jaaroverzicht.

Copyright © 2019 Bureau MORBidee, All rights reserved.
Je ontvangt deze e-mail omdat je jezelf via www.bureaumorbidee.nl, www.kaartenvanbetekenis.nl of
www.gamesthatmatter.nl hebt aangemeld met je naam en mailadres.
Our mailing address is:
Bureau MORBidee
Albert Cuypstraat 8
Hengelo, Ov 7556gd
Netherlands
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