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TELL	  YOUR	  STORY	  	  
IEDEREEN	  IS	  EEN	  BOEK	  WAARD

  
  In de intieme setting van een kleine talkshow zullen Marcel Rözer en Judith Schröder proberen uit te leggen wat ze bedoelen met de zin 
‘Iedereen is een boek waard’. Zij hebben aan den lijve ervaren wat het betekent om gevoelens en kleine en grote levensgebeurtenissen 

woorden te geven. Om ze, de uitdrukking zegt het al, ‘van je af te schrijven’. Deze avond zullen juriste Schröder en journalist/schrijver Rözer 
vertellen over hun ervaringen en nadere uitleg geven over hun initiatief.

  Judith Schröder (40) werkt als advocaat bij Hekkelman Advocaten in Nijmegen. Toen ze eind 2016 te horen kreeg dat ze 
borstkanker had, is ze  gaan schrijven en ze is niet meer gestopt. Schrijven als troost, als verwerking, als toekomstperspectief, als manier om 

met een nieuwe situatie om te leren gaan. Of zoals Jim Collins, één van de moderne denkers, het noemt: the return on bad luck.	  
	  	  Marcel Rözer (58) verdiende zijn sporen als interviewer in de sportwereld en schreef diverse boeken. In zijn in 2013 verschenen 

autobiografische roman gaat hij op zoek naar de pijnlijke geschiedenis van zijn familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rözer voegt aan zijn 
ruime ervaring als journalist en schrijver een opleiding systemisch werken toe.

Judith heeft bij het schrijven Marcel’s hulp ingeroepen. Hun gezamenlijk motto is: iedereen is een boek waard! Samen ontwikkelden zij 
een laagdrempelig format om mensen te helpen autobiografisch te schrijven. Niet per se voor een groot publiek. Voor zichzelf, of voor 

hun naasten.  
 

Na een interview van Judith door Marcel geven zij een korte schrijfworkshop. Bij voldoende belangstelling krijgt dit op een later 
moment een vervolg. 

 
Weest allen welkom.	  

Marcel	  Rözer	  

Judith	  Schröder	  


