Een doodgewoon gesprek:

Vrij en open praten
over het leven met je
sterfelijkheid
Gonnie Jansen (1966) is levensverhalenexpert en verpleegkundige. Ze is initiatiefnemer van ‘Doodgewone gesprekken’, openhartige filminterviews met ongeneeslijk zieken over hun naderend sterven. Daarnaast geeft ze met regelmaat workshops ‘Doodgewone gesprekken’, waarin deelnemers met elkaar in
dialoog gaan over onderwerpen als het leven, sterfelijkheid en sterven.
Door: Kristel Hoogwout. Foto’s: Carla Zijlvaart.
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Tijdens één van haar workshops in Gouda
ontmoette ik Gonnie voor het eerst en
maakte ik kennis met een vrouw met een
bijzonder talent: het bespreekbaar maken
van de dood.
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eierstokkanker werd ik geconfronteerd met
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deze workshop heb ik ervaren hoe fijn het is
om met anderen gedachten, angsten, ideeën
over sterven en de dood te mogen delen. Het
gaf mij ruimte.

Gonnie Jansen (rechts) op de Olijfdag.
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Doodgewone gesprekken
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de Vries.

april 2014 | Olijfschrift | 11

