Persbericht
Laat je kisten!
Haagse Waardigheid over leven, doodgaan en waardig afscheid nemen
Op woensdag 12 oktober organiseert het Platform ‘Dood gewoon in Den Haag’ de
manifestatie en symposium Haagse Waardigheid. De manifestatie vindt plaats in de Haagse
Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein 75 in Den Haag van 12.30 uur tot 18.00 uur. De
toegang is gratis en aanmelden kan op de website www.doodgewoonindenhaag.nl.
Haagse Waardigheid is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven, leven met
sterven, levensverhalen en nabestaan.
Het levensverhaal staat centraal op Haagse Waardigheid. Wie zijn levensverhaal kent en ook
kenbaar maakt, kan op waardige wijze afscheid nemen van het leven. Thijs Tromp is een
kenner van het levensverhaal en neemt je daarin mee. Bart Chabot reikt op de zijn bekende
wijze de prijs uit voor het beste levensverhaal van 2016: de ‘Haagse 10 met een griffel’. En er
is nog meer op Haagse Waardigheid, zoals een prachtige fototentoonstelling over hoe
mensen leven met de dood. En voor wie dat wil: maak een selfie in een echte doodkist onder
het motto: Laat je kisten! Iedere deelnemer krijgt bovendien het prachtige lees- en kijkboek
Haagse Waardigheid mee naar huis.
Het is voor het eerst in Nederland dat op deze schaal een manifestatie en symposium over
dit onderwerp plaatsvindt. Voor het Platform Dood gewoon in Den Haag is het ook een
lustrumviering. Want al vijf jaar lang werkt het Platform aan het doorbreken van het taboe
rond de dood in Den Haag. En dat begint zijn vruchten af te werpen. Steeds makkelijker
vinden we de taal om ons uit te drukken als het om de laatste levensfase gaat. Maar ook
landelijk is belangstelling rond de onderwerpen dood, doodgaan en dood zijn, de afgelopen
jaren sterk gestegen. Er is een trend naar een steeds meer persoonlijke wijze van afscheid
nemen van het leven. En ook dat is waardigheid; afscheid nemen op de manier die past bij
het leven dat je leidde.
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Meer informatie is te verkrijgen:
• op: www.doodgewoonindenhaag.nl
• van: Johan Groen, voorzitter van het platform: 06 53 41 49 71
• Wout Huizing: coördinator programmering Haagse Waardigheid: 06 45 48 48 77

