Ieder mens, groot of klein heeft het recht om gehoord en gelezen te worden.

Op 8 januari 2018 ben ik, na een opleiding aan de schrijversacademie, als zelfstandige ondernemer
begonnen met mijn eigen uitgeverij: Boekwriter4all. Naast het uitgeven van boeken, geef ik workshops
"schrijven". Laagdrempelig en toegankelijk voor al die mensen die twijfelen over hun schrijfsels of zich
niet durven te uiten op taalgebied.
Taal is in het oosten van het land nog steeds een probleem.
Volgens een onderzoek uit 2016 van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Maastricht University, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven ligt het percentage laaggeletterdheid
in het oosten van het land op meer dan 10%. Dit geldt ook voor Overijssel en het Vechtdal.
Tussen dit percentage, maar ook daaronder en daarboven zijn er mensen met ontzettend goede ideeën,
een fantasierijk brein en een goed verhaal. Een verhaal dat het verdient om op papier te worden gezet.
Daar help ik hen bij, door laagdrempelig te zijn, in zowel de uitnodiging als het begeleiden tijdens de
workshops en hun manuscript.
Zo zijn er inmiddels een aantal(vijfdelige)schrijfworkshops geweest, komt er een vervolg op die
workshops en komen er nieuwe workshops aan in het gehele Vechtdal. Zo staan er in het najaar
workshops gepland voor de cultuurkoepel (voor kinderen: naschoolse activiteiten)en ben ik aanwezig
geweest tijdens "Ons Dagkamp" in Hardenberg om kinderen uit onder andere gezinnen met een
minimum inkomen kennis te laten maken met schrijven.
Tevens zijn er plannen om scholen te bezoeken en daar workshops te geven: basisonderwijs, speciaal
basis onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs.
Naast het schrijven van verhalen kan schrijven een middel zijn om zorgen van je af te schrijven. Zo is er
de mogelijkheid voor een workshop "Flowschrijven".
Schrijven is net als sport: ontspanning. Lid worden van een sportvereniging kost geld. Voor schrijven heb
je een pen/potlood en schrift nodig. De rest zit in je hoofd, het hoeft er alleen maar uit. En daarin
ondersteun ik, begeleid ik en geef ik adviezen op mijn eigen ongedwongen manier.
Het is dan ook een heerlijk gevoel om al deze mensen een drempel over te helpen en hun waardering te
ontvangen van wat ik hen heb aangeboden.
U ziet het: Boekwriter4all is er voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Janko Ekkel

