
Open luistercirkel  
 
Eenzaamheid delen 
 

Dinsdagavond 11 september van 20.00 – 22.00 uur 

Hooglandse Kerkgracht 32 Leiden  

Parkeren: Parkeergarage Middelstegracht 50, 2312 TX Leiden.  
Steek lopend de Hooigracht en de Kaasmarkt over naar de Hooglandse 
Kerkgracht. 
 

Ieder mens kent momenten of periodes van eenzaamheid, daarin zijn 

we als mensen samen een. We hebben het dan over die situaties waarin 

je je alleen voelde ook al waren er mensen om je heen, de keren dat je 

je niet gezien voelde of je daadwerkelijk niemand zag.  

‘Ik moet het uiteindelijk toch alleen doen!’Is dat zo? Er zijn dingen in het 

leven die je zelf moet doen, maar moet je het ook alleen doen?  

In aanloop op de week van de eenzaamheid (27 sept – 6 okt) 

organiseren we 11 september een open luistercirkel. We nodigen je uit 

jouw gedachten en gevoelens over eenzaamheid te delen en te 

luisteren naar wat anderen hierover te zeggen hebben. Wie weet 

kunnen we in het delen over eenzaamheid verbondenheid ervaren?! 

 

Hulpmiddel hierbij is de zogenaamde talkingstone of –stick. We krijgen 

om de beurt de praatstok of -steen en de ruimte om al dan niet iets te 

delen. De anderen luisteren zonder te reageren. Zonder elkaar adviezen 

te geven, te troosten of te zeggen wat ze ervan vinden. We laten elkaar 

gewoon zijn in het vertrouwen dat ieder zijn of haar eigen weg weet te 

vinden.  

Weet dat je van harte welkom bent en voel je vrij dit bericht te 
verspreiden. 

 

Voor meer informatie en aanmelden  

Annet Gijsman: Radius, 071 7074200 of via info@radiuswelzijn.nl 

Jacinta van Harteveld: 06 30267068 of via www.jacintavanharteveld.nl 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

HET WAS ZOMER. OVERAL WAS HET 
WARM EN STIL. 
De geur van hars kringelde door het 
bos. In de verte zong de nachtegaal 
en klonk af en toe een zucht van 
iemand die sliep of aan iets treurigs 
dacht, of misschien ook aan iets 
moois. 
De egel zat voor zijn huis in het mos. 
Hij was alleen. Hij kneep zijn ogen 
dicht en leunde achterover. 
Het was lang geleden dat hij iemand 
had gezien. 
Ben ik nu eenzaam? dacht hij. 
Hij krabde op zijn achterhoofd. 
Wanneer ben je eigenlijk eenzaam? 
dacht hij. Als iemand net weggaat? 
Of na één dag? Na één jaar? 
Seconden? Tik! Eenzaam. Meteen 
heel eenzaam. Met niets ertussenin. 
Het waren vreemde gedachten, vond 
hij. 
Hij kneep enige tijd in het puntje van 
zijn neus. 
Heb je eigenlijk ook eenzaam, 
eenzamer en eenzaamst? dacht hij. Is 
er één iemand het allereenzaamst? 
En als je nog nooit iemand hebt 
gezien, dacht hij. Kun je dan ook 
eenzaam zijn? Of als je vergeet dat je 
ooit iemand hebt gezien, als je denkt 
dat er niemand bestaat? 
Of als iedereen er is maar je ziet 
niemand? 
Zo dacht hij de hele dag verder. 
Ik ben in elk geval heel eenzaam, 
dacht hij halverwege de middag, 
terwijl kleine zweetdruppeltjes tussen 
zijn stekels door naar buiten 
parelden. 
Hij wilde iets roepen. 
Dat slaat nergens op, dacht hij. 
De nachtegaal zweeg. De kikker 
begon te kwaken, maar hield daar 
vlug weer mee op. Het was heel stil. 
De zon stond nog hoog aan de hemel. 
De egel ging anders zitten. Een paar 
dennennaalden ritselden. Andere 
geluiden waren er niet. 
 
Toon Tellegen. 
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