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Nieuwe kansen
Een nieuwe Vrijbrief. In een (niet meer zo heel) 
nieuw jaar. Samengesteld door een nieuwe 
redactie. Welkom Leon, Inge, Sandry en Kim! 
Nieuw elan en enthousiasme is voelbaar en 
leesbaar. Ik kijk uit op mijn tuin waar de 
forsythia knalgeel spat tegen de achtergrond 
van jong groen. Voor mij ieder jaar weer de 
belofte dat het voorjaar er nu echt aankomt. 
Dat er weer nieuwe kansen en mogelijkheden zijn. 
Het maakt me nieuwsgierig en benieuwd naar de 
tijd die voor me ligt.

Ook bij het Herstelbureau staat weer allerlei nieuws te 
gebeuren. Zo hebben we een tijdje geleden de training 
Herstel en Werk afgestoft en nieuw leven in geblazen. 
Olga vertelt er over in deze Vrijbrief. En voor de mensen die 
ooit hebben deelgenomen aan WRAP (Wellness Recovery Action 
Plan) is er opnieuw de mogelijkheid deel te nemen aan 
opfrisbijeenkomsten. We starten half april ook met opfrisbijeen-
komsten voor mensen die de training Mindfulness bij Herstel bij 
ons hebben gevolgd en bezig willen blijven met mindfulness. 
Ook (op)nieuw is de mogelijkheid om bij het Herstelbureau de 
training Herstellen doe je Zelf te doen. Opnieuw omdat we deze 
mooie training al jaren niet meer konden aanbieden.. Maar nu 
hebben collega’s Charda en Sandra hun certificaat gehaald om 
te mogen faciliteren en kunnen we er weer mee aan de slag.

En er is nog veel meer nieuws hoor! Om meer te horen en mee 
te praten over nieuwe mogelijkheden ben je van harte welkom 
een keer aan te sluiten bij de (voorlopig nog) online Vrijplaats. 
Onze inloop die iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
en iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend 
is. Namens het team van het Herstelbureau: we hopen je een 
keer te zien of te horen. 

Voor nu veel leesplezier en een hartelijke groet,

Karla

Colofon
Aan deze Vrijbrief werkten mee: 
Kim, Elwin, Lucien, Sandry, Leon en Inge.

 Herstelbureau HVO-Querido

Redactieadres: 
Eerste Ringdijkstraat 5A
1097 BC Amsterdam
020-2195168

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief: 
herstelbureau@hvoquerido.nl
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Op zoek
Ik had zo vaak gehoord over een plek. 
Waar de zonsopgang zo sprookjesachtig was, 
dat je deze eens in je leven moest hebben gezien. 
Ik hoorde verhalen over de magische uitwerking 
die dit schouwspel op je zou hebben. Over de 
kracht die het schitteren van deze zonnestralen 
bij je zou oproepen en de verhelderende inzichten 
die daardoor zouden opborrelen. 

Ik had er al vaak over gedroomd. En me afgevraagd of ook ik 
het zou aandurven om op pad te gaan en dit met mijn eigen 
zintuigen te mogen ervaren. Het werd herfst en winter. 
De dagen waren kort en koud. Ik hield me verscholen achter de 
ijsbloemen op het raam. De sneeuw smolt en het werd lente. 
En ik schuilde onder de paraplu waar de lenteregen op neer 
druppelde. En af en toe droomde ik weg bij de gedachte aan die 
zonsopgang. 

Mijn verlangen werd met het voorbij gaan van de seizoenen 
meer en meer geprikkeld. En zo kwam het dat ik op een 
nacht wakker werd, de warme dekens van me afsloeg en 
klaarwakker uit bed stapte. Vastberaden om op dat moment op 
zoek te gaan naar die mooie plek waar de zonsopgang 
zo’n onuitwisbare indruk op me zou maken.
 
Omdat ik zo abrupt had besloten op pad te gaan, kwam ik er 
pas achter dat ik mijn schoenen was vergeten aan te trekken, 
toen er een doorn in mijn voeten kliefde. Hinkelend nam ik 
plaats op een rotsblok en daar probeerde ik in het licht van 
de maan te vinden waar de splinter mijn huid was binnen 
gedrongen. In de stilte van deze nacht, hoorde ik de wind door 
de bladeren van de bomen ruizen en in de verte riep een bosuil. 
Hoe ver zou het nog zijn, totdat ik op die bijzondere plek zou 
aankomen? En zou ik dan wel op tijd zijn om de opkomende zon 
te kunnen bewonderen? Een koude rilling sidderde over mijn 
rug. Nu ik stil zat, besefte ik me dat ik in de haast ook vergeten 
was een jas aan te trekken. Maar veel tijd om daar bij stil te 
staan, had ik niet. Ik had haast en moest zo snel mogelijk door! 
Daarom strompelde ik gejaagd verder. 

Ik kwam langs een veld met zonnebloemen die ver boven me 
uitstaken, langs een beekje met ijskoud kabbelend water.
Het was lastig de juiste weg te vinden in het donker. Ik was al 
een tijd onderweg en vroeg me af of ik wel de goede afslag had 
genomen. Ik was moe en zou eigenlijk best willen rusten, maar 
dan zou ik vast te laat komen. Dat kon dus niet. Of misschien 
toch? Heel even? Ik nam plaats tegen een grote boom en sloot 
mijn ogen.

Toen werd het langzaam licht. Maar ik sliep nog. 
De zon brandde op mijn voeten en ik opende mijn ogen. 
Ik keek uit over een vlakte en zag in de verte de plek die ik 
vannacht zo abrupt verlaten had. En ik besefte me ineens dat 
ik zelf kon bepalen waar ik mijn zonsopgang aanschouw. 
Wanneer en hoe ik dat zelf wil... 

Masja

Verbinden op afstand
 
Hardlopen is niet altijd hard lopen.  
Dat herinner ik me nog. Het is een tijd geleden  
dat ik heb hardgelopen. 

Nu zul je zeggen, maar dat is toch iets wat je wel alleen kan. 
Juist in deze tijd, waarin je bijna niets meer samen kan doen,  
is dat iets om in je eentje te oefenen. Ja dat is het juist. Alleen. 
Ik ben niet echt iemand die iets graag alleen doet. Dat wil niet 
zeggen dat er geen dingen zijn die ik niet graag alleen doe, 
maar toch ook niet helemaal alleen.

Op zich klinkt dit waarschijnlijk raar. Hoe kun je nou dingen 
samen doen, terwijl je ze toch alleen doet? Nou neem dit. 
Schrijven is iets wat je eigenlijk alleen doet en toch, als je 
iets schrijft is daar altijd de ander, zelfs als je iets voor
jezelf schrijft. En als je leest, dan is er toch iemand die het 
geschreven heeft. Ook als je dat zelf bent is dat een ander 
inmiddels. Maar om terug te komen op hardlopen, hoe doe 
je dat dan, samen hardlopen? Ja op twee manieren.

Door te oefenen, en dan eigenlijk is dat voor mij de zelfde 
manier: een afstand te lopen, een wedstrijd. 
Een wedstrijd wel met je zelf maar ook met anderen.
Een hardloopwedstrijd, daar overbrug je meestal een afstand 
mee. Zo heet dat, ook als je terugkeert bij het begin.
 
Luciën

Column
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Even voorstellen 
Als nieuwe leden van de redactie stellen  
we ons graag aan jullie voor op net even een  
andere manier dan anders. Misschien is het bij  
jullie bekend. Jezelf voorstellen door middel van 
een hand. In bijzondere tijden waarin we elkaar 
geen hand meer mogen geven, geven we jullie 
figuurlijk de hand.

Leon
1   Tsja, dit vind ik lastig om over mezelf te zeggen.  

Bescheidenheid siert te mens. Ik probeer mensen om me 
heen te zien met de kwaliteiten die zij bezitten en daar  
rekening mee te houden. 

2   Ik richt me nu vooral op mijn operatie en daarna op mijn  
(lichamelijke) herstel. Ik probeer me ook niet te verbinden 
met de negativiteit die mij via allerlei kanalen bereikt.  
Ik probeer zo positief mogelijk in het leven te staan  
hetgeen ik moeilijk genoeg vind.

3   Mensen die niet eerlijk zijn en mensen die over van  
alles een mening hebben zonder dat ze zichzelf  
geïnformeerd hebben.

4   Ik ben trouw aan mezelf. Ik ben eerlijk, oprecht en  
betrouwbaar. Ik ben een goed mens.

5   Ik wil graag groeien in zelfstandigheid op het gebied van 
werk en inkomen. Ik wil graag beter zorgen voor mijn  
lichaam en geest d.m.v. van gezonder eten en leven.

Inge 
1   Ik denk dat ik goed ben in het luisteren naar anderen.  

Ik ben best sensitief.
2   Ik zou graag een opleiding gaan volgen voor  

ervaringsdeskundige. Daarnaast richt ik me op goede 
mentale zelfzorg.

3  Onrecht. Of het nu mij overkomt of een ander.
4   Ik ben een loyale vriendin voor mijn vrienden.  

Waarden die belangrijk voor mij zijn; authenticiteit, 
creativiteit, vertrouwen, verbondenheid.

5   Ik zou graag willen groeien in moedig zijn en uit mijn  
comfortzone me meer op me gemak voelen.  
Ik zou graag meer vertrouwen hebben in mezelf. 

Kim
1   Ik ben goed in presenteren, om altijd een lichtpuntje te zien, 

nieuwsgierig en enthousiast zijn. 
2   Ik richt me op de persoon achter de kwetsbaarheid  

en herstel.
3   Ik heb een hekel aan regen en kou. Ik ben echt een  

mooi weer type, maar sneeuw vind ik ook erg leuk.
4  Ik ben trouw aan mezelf en anderen.
5  Ik wil graag groeien in het schrijven van mooie teksten. 

Sandry 
1  Creatief te zijn en ‘out of the box’ te denken.  
2   Nieuwe dingen leren, mezelf te scholen in dingen die ik nog 

niet weet en interessant vind.  
3  Het in hokjes plaatsen.  
4   Om dingen positief te benaderen en geen conclusies te  

trekken of een oordeel te vellen voor ik meer weet.  
5  Ik hoop steeds meer te gaan vertrouwen op mijn intuïtie.

ik w
il groeien in...

ik  ben trouw
 aan...

ik heb een hekel aan...

1

2

3
4

5

ik ben goed in...

ik richt m
e op...

Herstellen doe je zelf
In deze cursus kijk je naar je eigen  
herstelproces en ontdek je je eigen kracht 
en mogelijkheden die jou kunnen helpen om 
vooruit te gaan. Door je behoeften op een 
rijtje te zetten, krijg je handvatten om  
verder te gaan met je herstelproces.

Kijk voor de meest recente data op het programma 
overzicht (pag. 8)

Voor meer info en aanmelden: 
herstelbureau@hvoquerido.nl

Bewegen en herstel
Ben jij benieuwd naar hoe beweging jou  
kan helpen bij herstel? Doe dan 
mee met de aankomende serie.

Op 4, 11 & 21 mei gaan we van 
14.00 tot 16.00 uur via Zoom 
aan de slag met fitness, yoga 
en dans 

Voor meer info en aanmelden: 
herstelbureau@hvoquerido.nl
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Cursus Herstel & Werk
Interview met Olga

Stel je even voor
Mijn naam is Olga, een 49-jarige Amsterdamse met een  
lang hersteltraject.

Wat is je arbeidsverleden?
Na verschillende banen in onder andere de thuiszorg, rolde ik
op mijn 28e de  financiële administratie in bij het bedrijf van 
een vriend. Na 8 jaar ervoer ik geen perspectief meer op 
verdere ontplooiing. Ik nam ontslag en werkte daarna bij 
verschillende organisaties. Het bleef worstelen om mijn  
plek te vinden. Achteraf gezien heb ik in die tijd te veel  
van mezelf gevraagd. Ik liep tot twee maal toe vast  
en raakte arbeidsongeschikt. 

Wat kun je vertellen over je eigen herstel?
Ik zit nu in een proces van het verleden begrijpen en omarmen 
en een toekomst uitstippelen. Niet geleefd worden maar zelf 
een leven creëren. Ik merk dat ik het soms stressvol vind om 
voor mezelf op te komen. Ook vind ik soms het lastig om goed 
voor mezelf te zorgen.

Wat maakt dat je je goed voelt?
Ik let erop dat ik leuke dingen doe en zorg dat ik aan het 
eind van de dag moe ben. In een werksituatie is veiligheid  
belangrijk. Je zo veilig voelen dat je durft te zijn wie je bent  
met ruimte voor elkaar op basis van gelijkwaardigheid en  
wederkerigheid. 

Waarom koos je voor de cursus Herstel en Werk?
Ik deed de afgelopen jaren naar vermogen vrijwilligerswerk  
en ben nu toe aan re-integratie naar betaald werk. Bij de cursus 
Herstel en Werk hoop ik vaardigheden te leren om terugval  
te voorkomen. Ik heb op dit moment drie van de vijf  
sessies gevolgd.

Waar gaat de cursus tot nu toe over?
De eerste bijeenkomst maak je kennis met de groep en be-
spreek je wat herstel voor jou inhoudt aan de hand van vragen 
van de trainers. Bijvoorbeeld: Hoe geef je je herstel vorm?  
Wat is de functie van werk voor je herstel? 
De tweede bijeenkomst gaat over steun. Heel belangrijk is het 
borgen van goede zelfzorg. Ik ben dan beter in staat om te  
bepalen wat belangrijk is. Daarbij hoort assertiviteit om te  
zorgen dat ik niet meer over mijn grenzen ga. Regelmaat  

houden qua voeding, rust en beweging en sociale activiteiten  
als dansen of zingen helpen mij. Structuur moet voor mij  
‘dienen’ en niet ‘moeten’.

Hoe is het om samen met anderen in gesprek te gaan 
over de onderwerpen die voorbij komen? 
De bijeenkomsten zijn online en dat vind ik wel moeilijk want je 
mist toch de non-verbale communicatie. Het was even zoeken 
naar wat je wilt delen. Het is een prettige, diverse groep en 
iedereen zit er met hetzelfde doel. Wat in de cursus besproken 
wordt, blijft daar. Ik voel me er nu veilig. 

Wat vind je van de cursus?
De inhoud van de cursus wordt voor een groot gedeelte bepaald 
door de behoefte van de cursisten. 
Daar wordt vervolgens themagericht op ingegaan met concrete, 
helpende formuleringen. Heel fijn! Bijvoorbeeld het proces van 
re-integratie, helder in 4 stappen weergegeven.  
Die staan voorlopig even op mijn prikbord.

Je leert van elkaar en krijgt handvatten aangereikt. De trainers 
zijn ervaringsdeskundig en geven kaders om je eigen herstel 
helder te krijgen. Ik waardeer de manier waarop ze over de stof 
hebben nagedacht, hun vaardigheid tot samenvatten en hun 
woordkeuze. Bijvoorbeeld om het verschil te verwoorden tussen 
‘invullen’ en ‘vervullen’.

Wat heb je tot nu toe uit de cursus gehaald?
Ik herkende veel in de verhalen van anderen. Op een  
ongedwongen manier hoor je hoe anderen door hun proces 
heen gaan. Daardoor heb ik inzicht gekregen in m’n eigen  
behoeftes en valkuilen. 

Heb je nog tips voor anderen?
Deze cursus is voor veel mensen nuttig. Het is wel belangrijk 
om na afloop over de bijeenkomst na te denken en ermee aan 
de slag te gaan.

Denk je er over om deze cursus te volgen? 
Ik zeg: Doen!

Olga, dank voor het openhartige interview.

App Ommetje lopen
Elke dag een ommetje maken is 
belangrijk om de hersenen gezond 
te houden. Ommetje motiveert om 
dagelijks een wandeling te maken. 
De app is ontwikkeld samen met 
hoogleraar neuro psychologie  
Erik Scherder. Hij vertelt je na  

elk Ommetje een hersenweetje. Met vrienden, familie of 
collega’s kan je ook je eigen wandel competitie starten. 

Hierdoor kan je op een leuke 
manier samen wandelen, 
zonder dat men op dezelfde 
locatie hoeft te zijn.
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Kantelpunt
In juli 2017 kreeg ik een telefoontje dat mijn  
hele leven op zijn kop zette. Mijn dochter Mariska 
had enkele dagen daarvoor een fatale beslissing 
genomen. Ze bleek al geruime tijd aan depressie 
te lijden.

Signalen zie je soms te laat. Ik was verblind door het contact 
dat er sinds een paar jaar weer was, na dik twintig jaar.  
Ook omarmde ik mijn herstel van middelen nog niet volledig.
In de weken daarop liet ik enkele goede vrienden ineens wel 
toe. Ze weken niet van mijn zijde. Dankzij hen bleef ik overeind 
en viel ik niet terug in oud gedrag.  
Dat zou Mariska niet gewild hebben.

Ik snapte voor het eerst dat ik hulp nodig had. Dat wilde ik nu 
zelf, in plaats van gedwongen door mijn toestand. Ik meldde 
me bij de huisarts en overlegde met mijn pleegmoeder over het 
aanbod. Er volgde een lang, zwaar traject van therapie. Ik zette 
door en maakte af waar ik aan begon.

Deze inktzwarte periode bleek een kantelpunt in hoe ik naar 
mezelf keek. Ik moest mijn gedrag onder ogen durven zien. 
Veranderen, anderen vergeven, mezelf kwetsbaar opstellen in 
een groep. Het was het engste dat ik ooit heb leren doen. Maar 
o, wat heeft het me veel gebracht! Alleen al mijn werk voor het 
Herstelbureau.

Na mijn therapie zijn de contacten met anderen zo veel warmer 
en intenser geworden. Met mijn buren, met de mensen van wie 
ik houd en die van mij houden. Dit heeft me verrijkt en een 
beter mens gemaakt.

Manfred

Kennismaking met het 
Herstelbureau
Vanuit mijn behoefte om deel te nemen aan 
zelfhulpgroepen, raakte ik in gesprek met 
iemand van HVO-Querido.

Ik sloot me aan bij het herstel café van  HVO-Querido. Dat is 
een wekelijkse praatgroep met koffie of thee. Het is heel prettig 
om regelmatig met gelijkgestemden, in een veilige omgeving 
te kunnen praten. Tijdens die bijeenkomsten hoorde ik wat het 
herstelbureau te bieden heeft. De cursussen HOP (Honest Open 
Pride), Mindfulness en WRAP spraken me aan.

Uit het aanbod van het herstelbureau heb ik allereerst een 
cursus WRAP (Wellness Recovery Action Plan) gevolgd. 
De cursus geeft je handvatten om je beter te voelen. Ik vond 
het fijn om van andere deelnemers te horen hoe zij met hun 
herstel om gaan. Hun ervaringen hebben me gesteund en 
geïnspireerd. Daardoor kreeg ik een andere kijk op m’n eigen 
herstel. Ik heb geleerd hoe ik mijn negatieve stemming kan 
omzetten in een positief gevoel. 

Mijn trainers adviseerden me om iets met m’n ervaringen te 
gaan doen. Zo werd ik enthousiast om de cursus WMEE (Werken 
Met Eigen Ervaring) te volgen. De trainers creëerden een veilige 
sfeer waarin iedereen zich open en kwetsbaar kon opstellen. 
De verhalen en oprechtheid van de groep hebben mij veel 
geleerd over de ervaringen van anderen. Daarnaast heb ik een 

goed beeld gekregen hoe er in de (semi) professionele 
omgeving wordt omgegaan met ervaringsdeskundigen. 

De goede contacten met de trainers hebben ertoe geleid dat ik 
lid ben geworden van de redactie van nieuwsbrief “De Vrijbrief” 
van het herstelbureau. 

Het is erg fijn om in een omgeving te zijn waar je kunt zijn 
wie je bent ondanks, of eigenlijk beter nog dankzij, je 
kwetsbaarheden.

Leon
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Welkom in mijn hoofd
In augustus 2019 deed ik voor het eerst van mijn 
leven mee aan een verhalenwedstrijd van  
uitgeverij Tobi Vroegh. Tobi Vroegh wil met haar 
uitgaven een brug slaan tussen de psychiatrie en 
de rest van de maatschappij. De medewerkers zijn  
vrijwilligers met een psychiatrische achtergrond 
die aangestuurd worden door een betaalde kracht.

Voor de wedstrijd werd gevraagd 
naar ervaringsverhalen over de 
zichtbaarheid van psychische  
problemen. Mijn verhaal heet  
Wanneer vertel ik het? en gaat  
over het dilemma van het ter  
sprake brengen van mijn kwets-
baarheid voor depressie.  
Een paar maanden later kreeg ik 
een mail. Ik was een van de  
38 prijswinnaars!  
Dit betekende dat mijn verhaal in 
een verhalenbundel gepubliceerd 
zou gaan worden.  

Mede door corona liet de publicatie lang op zich wachten.

In de tussentijd had ik besloten om in de toekomst mijn  
ervaringen in te zetten om andere mensen bij te staan in hun 
proces van herstel. Bij het herstelbureau van HVO Querido volg 
ik op het moment de training Werken met Eigen Ervaring. 
Op een zaterdag vind ik toch nog onverwacht de verhalenbundel 

in mijn brievenbus. Het heeft een rode omslag met een plaatje 
van een persoon erop die een sok aan het breien is van een 
draad uit zijn/haar hoofd. De titel is Welkom in mijn hoofd,  
en andere verhalen. Ik blader het door en mijn verhaal staat  
er zwart op wit op pagina 95!

Er heeft inmiddels een online boekpresentatie plaats gevonden 
waar elke schrijver een minuut spreektijd krijgt. Dat is voor mij 
zenuwslopend, omdat mijn naam aan het einde van het alfabet 
zit.  Hier volgt een fragment van mijn speech: Het gaat er voor 
mij niet om een label te plakken op mezelf of een ander. Ik ben 
geen depressie, maar de neiging tot somberheid is een deel van 
mij. Ik wil open zijn over mijn kwetsbaarheden zodat anderen 
zich hierin kunnen herkennen, en ook open durven zijn over  
hun kwetsbare kanten.

Mijn kennismaking met de andere schrijvers voelt goed,  
ondanks het feit dat er een scherm tussen zit.  
Het blijkt een zeer gevarieerd gezelschap te zijn.  
Er zijn doorgewinterde schrijvers bij die zichzelf al veelvuldig 
zichtbaar hebben gemaakt, maar ook mensen die voor het eerst 
hun verhaal delen met anderen, of zelfs voor het eerst een  
verhaal geschreven hadden. Na de presentatie deed zette ik 
met een moe maar voldaan gevoel de koptelefoon van mijn  
roodgloeiende oren. Later las ik de andere verhalen.  
Ik vond ze mooi, kwetsbaar, soms herkenbaar en soms  
hartverscheurend. Ze spraken mij vooral aan omdat ze allemaal 
een eigen stijl hebben en een eigen stem. Een aanrader voor 
iedereen die meer wil weten over hoe het voelt om met een 
psychische kwetsbaarheid te leven.

Annemarie

Verbinding op afstand
Ik vind het lastig om me echt verbonden te voelen 
in deze tijden van corona. Ik mis mijn vriendinnen, 
even een omhelzing of een aanraking als ik moet 
huilen. Ik weet dat ik niet de enige ben. 
Ik zou het iedereen gunnen zich ondanks alles  
toch op één of andere manier verbonden te voelen. 
Ik zoek mijn verbinding op afstand. 

Zo is er een vriendin die ik voor corona misschien twee keer  
per maand zag, nu een contact die ik wekelijks bel. Ik plug mijn 
oortjes in mijn telefoon, trek mijn jas aan en wandel nog voor 
de avondklok een rondje terwijl we uitgebreid bellen. Ik hoor 
mijn lach weg echoën als ik tussen de huizen doorloop. 
Een bijzonder moment, een oprechte verbinding met iemand  
die kilometers van mij vandaan is. 

Ik ben zelf zo’n vriendin die iedereen graag een steuntje in de 
rug geeft. Nu kan ik niet overal op de thee en mijn luisterend 
oor zijn werk laten doen. Dus schrijf ik één keer in de zoveel tijd 
een kaartje en stuur deze rond. Soms doe ik er een theezakje 
in. Zo ben ik toch een beetje op de thee. 

Een ander initiatief waar ik aan meedoen is het online  
schrijfcafé. Een zoom meeting vol met mensen die aan iets 
schrijven. Aan het begin vond ik het maar gek, schrijven terwijl 
mijn webcam aanstond. Nu ga ik graag. Het is vaak een  

productieve avond. Daarnaast voel ik me verbonden met  
iedereen die net zo goed aan het zwoegen is achter zijn of haar 
laptop. Aan het eind is er een mogelijkheid om een stukje voor 
te lezen. Van andere hun persoonlijke teksten horen geeft naast 
verbinding ook inspiratie voor mijn eigen schrijven. 
 
Verbinding op afstand is voor iedereen anders. Ik zie de  
mooiste initiatieven om me heen, maar het klopt dat je vaak 
handig genoeg moet zijn met computers of over de middelen 
moet beschikken. 

Verbinding op afstand hoeven ook geen grote initiatieven  
te zijn. Een oprechte glimlach en gedag zeggen tijdens het  
wandelen kan voor een kort moment zorgen voor een  
verbonden gevoel.

Inge

Afstand en tijd 
is het enige dat ons 
van elkaar scheidt
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Activiteiten
Herstelgroep in de herstelgroep kom je 2-wekelijks  
bij elkaar om je gezamenlijk te verdiepen in diverse en ook  
zelf gekozen thema’s.

Kennismaken Met Herstel in 5 bijeenkomsten maak  
je kennis met het begrip herstel en verdiep je je kennis over 
waar je steun uit haalt, wat je valkuilen zijn en wat je  
belangrijk vindt in je contacten.

Herstel & Werk in 5 bijeenkomsten maak je kennis  
met het begrip herstel en over hoe je (vrijwilligers-)werk  
daarbij van invloed kan zijn.

WRAP in 9 bijeenkomsten van twee uur ontdek je wat je zelf 
kan doen om je goed te voelen, daarbij gebruikmakend van de 
kennis en eigen oplossingen van de deelnemers.

Werken Met Eigen Ervaring in deze intensieve cursus 
van 12 weken ga je aan de slag met jouw eigen ervaringen en 
leer je of je deze wilt gebruiken als in (vrijwilligers)werk.

Mindfulness Bij Herstel in 9 bijeenkomsten ga je aan 
de slag met het inzetten van mindfulness bij je eigen herstel of 
persoonlijke ontwikkeling. Je leert met mildheid en aandacht 
kijken naar wat er zich op dat moment aandient.

Bewegen & Herstel in een serie van 3 bijeenkomsten 
kan je ervaren wat beweging kan doen voor je herstel.

Herstellen Doe Je Zelf in 12 bijeenkomsten kijk je  
naar je eigen herstelproces en ontdek je je eigen kracht  
en mogelijkheden.

Kleur Je Leven in 5 bijeenkomsten ga je op een creatieve 
manier aan de slag om uiting te geven aan wat er bij jou speelt.

De Vrijplaats elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4 uur en 
elke donderdagochtend tussen 10 en 12 uur ben je via ZOOM 
welkom voor een gesprek over het Herstelbureau, gezelligheid 
en informatie.

HOP Honest Open and Proud is korte cursus om te leren wat 
je wel of niet vertelt over je kwetsbaarheid. Hoe doe je dit en 
wanneer?

WRAP opfrisgroep 1x per maand op woensdag op het 
Herstelbureau.

Mindfulness opfrisgroep kijk voor de meest recente 
planning op het programma overzicht (pag. 8)

Themabijeenkomsten & Herstelspellen het Her-
stelbureau organiseert op verzoek bijeenkomsten rond diverse 
herstelthema’s. Ook hebben we een aantal herstelspellen om op 
speelse wijze met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen.

Insiders art
Als kind tekende ik al erg graag, gewoon met een 
HB potlood op een simpel schetsblok. Eindeloos 
oefenen op vormen. Dat betekende heel goed en 
intensief kijken. Ik begon met gezichten & 
dieren. Toen ik op school de vakken modetekenen 
& modelschilderen kreeg, breidde mijn kennis zich 
uit met het tekenen van modellen met kleding. 

Toen ik 36 uur ging werken stopte ik met tekenen. De jaren 
daarna verplaatste ik de gemaakte tekeningen van de ene kast 
naar de andere.

2 jaar geleden had ik ineens tijd over. Ik kwam in mijn  
herstelproces en startte weer met tekenen. Voor mijn  
verjaardag kreeg ik een prachtige set kleurpotloden en papier. 
Voor de eerste tekeningen zocht ik naar inspiratie op internet. 
Ik koos filmsterren uit de jaren 50 en begon zwart-wit foto’s om 
te zetten in kleurpotlood tekeningen. Ik was er uren,  
soms dagen zoet mee.

In 2018 kreeg ik de diagnose ADHD. Tekeningen maken geeft 
me rust en focus. Bezig zijn met een tekening zorgt ervoor dat 
mijn drukke hoofd de rust krijgt om even niet meer te denken. 
Het is zalig om zelf te beslissen wat voor kleuren ik 
gebruik. Tekenen is voor mij dus therapeutisch, ik krijg er 
energie van en kan er mezelf helemaal in kwijt.

Sandry

Creativiteit kan een enorm positieve invloed hebben op je 
herstel. Heb jij creatief werk en/of doe je iets bijzonders dat 
jou helpt om een goed gevoel te krijgen? Zou je dit willen delen 
om anderen te inspireren? Zend dan je verhaal met foto naar 
de redactie van de Vrijbrief en maak kans op plaatsing van jou 
insiders art.

Sophia
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Programma Herstelbureau* juni t/m december 2021

Groepen* Wanneer Waar Aanmelden nodig?

Herstelgroep 
Domselaerstraat

Maandag van 15 tot 16 uur HVO-Querido locatie 
Domselaerstraat

Alleen voor bewoners 
Domselaerstraat

Themagroep Varikstraat Elke 3e dinsdag van de maand  
van 11 tot 12 uur

HVO-Querido locatie 
Varikstraat

Alleen voor bewoners 
Varikstraat

Herstelgroep  
Judith van Swethuis 

Dinsdag van 10 tot 11 uur Centrum de Miranda Alleen voor bewoners Judith 
van Swethuis & bezoekers van 
Centrum de Miranda

De Vrijplaats Online Dinsdag van 14 tot 16 uur Zoom https://tinyurl.com/yb7cpekf

Herstelcafé de Tour Woensdag  
van 10.30 tot 11.30 uur

Centrum de Poel Geen aanmelding nodig, 
iedereen is welkom

Gespreksgroep  
KOM erbij!

Woensdag  
van 10.30 tot 12 uur om de week

HVO-Querido locatie 
Anton de Kom

Alleen voor bewoners Anton 
de Kom

De Vrijplaats Donderdag van 10 tot 12 uur Zoom https://tinyurl.com/yb7cpekf

WRAP opfrisgroep Iedere laatste woensdag van de maand 
van 15.30 tot 17 uur

Zoom Voor iedereen die heeft 
deelgenomen aan de WRAP 

Mindfulness opfrisgroep 14 juli, 27 augustus, 1 september, 13 
oktober, 16 november en 6 december  
van 15 tot 16.30 uur.

Zoom Aanmelden kan nog

Ervaringswerkgroep  
oud-deelnemers WMEE

1x per 2 maanden – dag varieert Herstelbureau Vooraf aanmelden 

Trainingen* Wanneer Waar Aanmelden nodig?

WRAP (Wellness Recovery 
Action Plan) Intensief

Maandag & woensdag 17 juni t/m 16 
augustus van 14 tot 16 uur 
9 bijeenkomsten (2 per week)

Herstelbureau Aanmelden kan nog

WRAP (Wellness Recovery 
Action Plan)

Dinsdag 5 oktober t/m 30 november 
van 13.30 tot 16 uur 9 bijeenkomsten

Herstelbureau Aanmelden kan nog

WRAP i.s.m “THUIS” Leger 
de Heils

Woensdag 9 juni t/m 4 augustus  
van 13.30 tot 16 uur

Mt. Lincolnweg Aanmelden kan nog

WMEE 
(Werken Met Eigen Ervaring)

Dinsdag 5 oktober t/m 21 december  
van 9.30 tot 12.30 uur 12 bijeenkomsten

Herstelbureau Aanmelden per inschrijving, 
datum voor inschrijving volgt

HOP (Honest, Open & Proud) Donderdag 27 mei t/m 10 juni  
van 9 tot 12.30 uur 3 bijeenkomsten  
terugkomdag: donderdag 1 juli

Herstelbureau Aanmelden kan nog

HOP (Honest, Open & Proud) Woensdag 27 oktober t/m 10 november 
van 9.30 tot 12.30 uur 3 bijeenkomsten  
terugkomdag: Woensdag 1 december 

Herstelbureau Aanmelden kan nog 

HOP (Honest, Open & Proud) Maandag 6 december t/m 20 december 
van 13.30 tot 16.30 uur 3 bijeenkomsten  
terugkomdag: Maandag 24 januari 2022

Herstelbureau Aanmelden kan nog 

Mindfulness bij Herstel Woensdag 27 oktober t/m 22 december 
van 14 tot 16 uur 9 bijeenkomsten

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Herstellen doe je Zelf Woensdag 14 juli t/m 6 oktober  
van 14 tot 16 uur 12 bijeenkomsten

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Voor meer informatie en aanmelden: herstelbureau@hvoquerido.nl  
* Scan de QR code voor het meest recente overzicht i.v.m. met de Corona maatregelen


