Workshop ‘doodgewone
gesprekken’ op de
Olijfdag
Op de landelijke Olijfdag van 5 oktober vorig jaar, wilde Olijf ook graag aandacht besteden aan het
bespreekbaar maken van de (naderende) dood. Het contact met Gonnie Jansen was snel gelegd.
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