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Workshop | De kracht van verhalen bij verlies 

 

 

Verlieservaringen maken we allemaal mee.  

Een relatie loopt stuk, een baan eindigt, een 

vriendschap groeit uit elkaar of iemand die jou  

dierbaar is overlijdt.  

 

Als je iets of iemand hebt verloren, raast het 

leven vaak door. Tijd vrij maken om stil te staan 

bij dat wat je niet meer hebt en wat dat met je 

doet is soms lastig. Daarbij zijn verlieservaringen  

aan de buitenkant niet te zien, waardoor het 

moeilijk kan zijn erover te praten. 

 

Ik geloof dat het delen van verhalen over verlies 

waardevol is, omdat in ieder verhaal, hoe 

verdrietig ook, schoonheid zit. Juist omdat 

hetgeen je verloren bent jou zo dierbaar is of 

was. Dat maakt het delen van deze verhalen 

krachtig.   

 

Deze workshop is bedoeld voor 

iedereen die op een creatieve manier wil kijken 

naar eigen verlieservaringen groot of klein en deze door verhalen wil delen met 

anderen.  

 

In deze workshop  

vertel ik zelf verhalen rondom verlies, verkennen we op een veilige manier onze eigen 

verhalen en gaan we aan de slag met schrijfopdrachten. Zo nemen we eigen 

gebeurtenissen als uitgangspunt. Je hoeft van te voren nog niet te weten over welke 

ervaring je wilt schrijven of vertellen. Door de oefeningen komen de verhalen vanzelf. 

 

Over Rose 

Mijn naam is Rose Knulst. Jaren werkzaam als theaterdocent. Sinds 2019 ben ik 

spreker bij afscheidsplechtigheden en afgestudeerd bij Meander Uitvaartopleidingen. 

Zie voor meer informatie www.tuinvanrose.com/over-rose. 
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Praktisch 

De workshop wordt gegeven bij minimaal 3 aanmeldingen. Dan overleggen we met 

elkaar een datum en tijd die iedereen schikt. Maximaal 6 personen per workshop. 

 

Duur   De workshop duurt 2,5 uur. 

Locatie Amersfoort. In overleg is een andere locatie mogelijk.  

Kosten  € 75,00 per persoon, inclusief 21% BTW, koffie, koek en thee. 

Aanmelden info@tuinvanrose.com | 06-19197347 

 

Deze workshop voor organisaties 

Wil je deze workshop voor jouw organisatie boeken? Dat kan. We overleggen dan 

jullie specifieke vraag, het aantal deelnemers en de locatie. Aan de hand van deze 

informatie pas ik de workshop aan en maak ik vrijblijvend een offerte op maat. 
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