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Het is zomer
Op deze warme, zonnige, zomerse dag maak  
ik tijd voor mijn ‘stukje’ voor de nieuwe Vrijbrief.
Alweer het tweede nummer van de nieuwe 
redactie, vol met lezenswaardige informatie.
Er zijn veel ontwikkelingen bij het Herstelbureau 
waar ik graag iets meer over vertel.

Onze collega Elwin heeft ons helaas verlaten. Hij heeft de  
vleugels uitgeslagen en zet zich nu in als zzp’er. Heel veel  
succes! En daarmee is er een vacature ontstaan in het team  
die opgevuld wordt door Sandry, die we al kennen als vrijwilliger 
bij ons. Welkom Sandry! En meer goed nieuws: ook collega  
Nanneke gaat van een vrijwilligers functie bij ons naar een  
betaalde baan bij Buurtteam Ijburg. Ook jij heel veel succes 
Nanneke, we houden contact. Tot slot collega Julia, ook zij  
bewandelt nieuwe paden in haar loopbaan. We missen haar  
in het team, maar hoe mooi dat ook zij haar hart kan volgen.

Nu de corona-maatregelen steeds soepeler worden zijn de 
medewerkers van het Herstelbureau ook weer steeds meer 
op allerlei locaties te vinden. Herstelgroepen, themagroepen, 
overal zijn ze weer van start gegaan. Zo fijn dat het weer kan, 
elkaar ontmoeten en samen-zijn. Ook op 1½ meter en ook met 
een mondkapje, zo waardevol!

Online hebben we veel trainingen kunnen faciliteren. Ook in 
de afgelopen maanden zijn er trainingen gestart en afgerond. 
Heel fijn dat voor sommige trainingen het einde toch nog op het 

Herstelbureau kan plaatsvinden. Na elkaar wekenlang alleen op 
scherm te hebben gezien is het zo fijn elkaar in het echt te zien 
en spreken.

Tot het einde van mijn ‘stukje’ bewaard. Ik ben er zo trots op... 
ons filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=JXvcn2930d4
Ga het bekijken, laat het anderen zien, vertel ons verhaal  
verder. Samen is er zoveel mogelijk!

Het Herstelbureau gaat niet dicht in de zomerperiode. We gaan 
gewoon door met groepen en trainingen en bijeenkomsten. En 
natuurlijk ben je altijd welkom bij De Vrijplaats, onze inloop op 
dinsdagmiddag en donderdagochtend.  
Ik wens iedereen een mooie zomer.
Karla
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Herstel of geen herstel?
Zomer 2021 en Nederland schijnt hard op weg  
naar herstel van een ogenschijnlijk normale  
situatie, maar is dat wel echt zo? En is dat,  
de samenleving waar we naar toe op weg zijn,  
wel iets waar we zo blij moeten zijn? 

Nou moet ik er wel bij zeggen, de zomer is niet mijn favoriete 
seizoen, niet meer, mag ik toch wel zeggen. 
Zomer 2020 viel wat mij betreft eigenlijk in dat opzicht wel 
mee. Als iedereen eigenlijk last heeft van een gebrek aan het 
stramien waar men eigenlijk als vanzelfsprekend aan vasthoudt, 
dan is het wat minder schrijnend, het gemis aan iets waar ik 
vroeger ook niet zo bij stilstond.

Als je zelf iets te doen hebt dan valt het misschien niet zo op 
dat een ander niet kan wachten tot de wachttijd weer over is 
tot er weer voldoende te doen is en meer hulp. Voorzieningen 
voor het overleven, of juist andersom. Dat je eindelijk aan iets 
nieuws kunt beginnen, een nieuwe fase in je leven, hoe onzeker 
dat ook kan zijn. 

Kinderen kunnen aan het begin van een nieuw schooljaar  
net zo halsreikend uitkijken naar wat er gaat gebeuren als  
dat ze aan het eind van het oude vaak kunnen verlangen naar 
het begin van de grote vakantie. Nou moet ik zeggen, afgelopen 
jaar was nou ook niet het leukste jaar wat ik me kan voorstel-
len. Bijna niemand was blij met de onzekerheid van hoe het 
verder zou gaan. Allerlei voorzieningen waren heel  
anders dan ze zouden moeten hebben zijn.

Voor veel mensen was een te ontwikkelen vaccin tegen wat  
door de een als een extreem griepje, door de ander als een 
gevolg van hoe de mens met de natuur omgaat en weer  
een ander tot een nivellerend natuurverschijnsel werd  
gebombardeerd, een wondermiddel, waarna we op een 
betere wijze verder zouden kunnen gaan. Nu bijna een jaar 
verder lijkt dat ideaal dan toch tot stand te komen, hoewel met 

allerlei haken en ogen, en de situatie zoals hij was, wordt toch 
ook wel als niet gewenst beschouwd door mensen die zagen 
hoeveel er opeens wel mogelijk blijkt, als de urgentie maar 
groot genoeg is.

Nachtopvang kon opeens wel worden gerealiseerd ook zonder 
winterkoude. Inlopen konden ook zeven dagen per week  
openblijven, al was het dan voor een veel kleinere groep. 
En opeens lijkt alles weer te gaan veranderen. Natuurlijk zijn 
er lessen geleerd en er zal toch meer aandacht blijven, voor 
de discrepantie in de samenleving, tussen arm en rijk, tussen 
de ene groep die het vrij goed heeft en andere groepen die er 
bekaaid van af zijn gekomen.
Maar er is ook een dreigende polarisatie van mensen die  
hechten aan het oude vertrouwde en mensen die graag een  
heel andere samenleving zien zitten.

Voorlopig valt nog niet te zeggen hoe die situatie uiteindelijk 
gaat uitwerken. Ik vrees dat we nog veel struikelblokken op 
onze weg zullen krijgen voordat we daar achter komen.  
En dan? Hopelijk tot binnenkort weer! 
Luciën

Even voorstellen 
Als nieuwe leden van de redactie stellen we ons 
graag aan jullie voor op net even een andere  
manier dan anders. Jezelf voorstellen door mid-
del van een hand. In bijzondere tijden waarin we 
elkaar geen hand meer mogen geven, geven we 
jullie figuurlijk de hand.

1   Ik ben goed in contact maken met mensen. In mijn werk 
als postbezorger zie ik hoe belangrijk het is om aandacht te 
geven aan mensen door kleine dingen. Bijvoorbeeld zwaaien 
naar een ouder iemand die ik achter een raam zie zitten,  
of een praatje maken op straat.

2   Ik richt me op de positieve dingen in het leven. Althans, dat 
probeer ik. Ik heb een boekje waarin ik iedere avond schrijf 
wat er goed ging die dag. Ik sluit me zoveel mogelijk af voor 
negatieve berichtgeving. Liever maak ik een wandelingetje in 
de natuur.

3   Ik heb een hekel aan respectloosheid.

4   Ik ben trouw aan mijn vriendinnen. De meesten ken ik al 
lang. Ik vind het belangrijk om goede en slechte ervaringen 
met ze te delen. Ook aan mijn ouders broers en hun 
gezinnen ben ik trouw.  
Trouw zijn aan mezelf lukt  
me ook steeds beter  
in de loop der jaren.

5   Ik wil groeien in het  
inzetten van mijn  
ervaringsdeskundigheid  
in vrijwilligerswerk. 
Annemarie
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Bloem & bij, Arjen
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Afronding Werken met 
Eigen Ervaring
Op 22 april kwamen trainers Kim en Elwin  
met de cursisten voor de laatste keer bij elkaar.  
Even hadden we gehoopt dat we elkaar deze keer 
‘live’ zouden mogen begroeten, maar helaas was 
de corona nog volop aanwezig. 

In de trainingsgroep was langzamerhand een vertrouwelijke 
sfeer ontstaan ondanks het feit dat we elkaar via het beeld-
scherm hadden leren kennen. Samen keken we terug op de 
afgelopen twaalf bijeenkomsten waarin we veel geleerd hadden 
van het luisteren naar elkaars verhalen en die van de gastdo-
centen. Het bespreken van de artikelen over ervaringsdeskun-
digheid had bij velen meer inzicht gegeven in het werkveld. 
 
Deelnemers en trainers namen afscheid van elkaar met  
zelfgeschreven kaartjes met een persoonlijke boodschap erop. 
Ik vond het fijn om alle mooie woorden van mijn medecursisten 

nog eens na te kunnen lezen. Alle deelnemers ontvingen per 
post hun certificaat van deelname.

Onderdeel van de cursus was het delen van een kantelpunt  
uit het eigen herstelproces. Medecursist Berry en vertelt  
over zijn kantelpunt (pag. 4).
Annemarie

Zelfhulpgroepen
Ik wil iets gaan vertellen over mijn eigen ervaring 
en de rol van zelfhulpgroepen. Nadat ik een poging 
had gedaan om te stoppen met het gebruik van 
alcohol, drugs, medicamenten en andere geest-  
en stemming veranderende middelen, ben ik in  
aanraking gekomen met zelfhulpgroepen.

Ik probeerde veel gewicht te verliezen en mijn diëtiste vertelde 
mij over zelfhulpgroepen. Zij liet mijn kennis maken met de NA 
(Narcotics Anonymous). Ik was nogal sceptisch om naar zelfhulp-
groepen te gaan vanwege mijn stigmatiserende gedachten over 
mensen die deelnemen aan deze meetings c.q. bijeenkomsten.  
Ik had het idee dat de mensen die hieraan deelnamen zouden 
komen met een boodschappenkarretje, ongewassen, ongescho-
ren en stinkend naar de alcohol. Daar voel ik me niet bepaald 
thuis. Ik voelde afstand tot deze groep omdat het (nog) niet zo 
erg met mij was.

Desondanks ben ik toch de zelfhulpgroepen gaan bezoeken.  
Ik heb gemerkt dat daar zeer veel mensen kwamen die gelijke 
of soortgelijke problemen met het leven hadden als ik. Geïnte-
resseerd geraakt ben ik telkens terug gekomen. Ik merkte dat er 

helemaal geen stigmatiserende werking was tussen de mensen. 
Iedereen was zich bewust van het feit dat er iets was dat we 
graag anders zouden willen zien in ons leven. We konden van en 
met elkaar leren om op een andere manier met het leven om te 
gaan. Door naar de ervaringen te luisteren van alle mede fellows, 
zoals dat genoemd wordt op deze bijeenkomsten, kon ik leren 
van de ervaringen van anderen. Ik hoefde me niet te verbin-
den met de dingen die van me af stonden maar ik kon me wel 
verenigen met oplossingen die andere mensen hadden bedacht 
voor problemen waar ik zelf ook tegenaan liep. Veel van de pro-
blemen ervaarde ik wel maar had geen oplossing. Al gauw bleek 
het nut van het bezoeken van de meetings. Door regelmatig 
deze meetings te bezoeken, kreeg ik veel en vaak de boodschap 
te horen. Voor mij is gebleken dat 1 keer de boodschap horen 
niet altijd voldoende is om deze te begrijpen, laat staan om er 
daadwerkelijk iets mee te doen of er iets mee te kunnen of willen 
veranderen in mijn leven. Door mij te verbinden met mensen die 
kwamen die iets hadden wat ik ook wilde kon ik de motivatie op-
brengen om kleine veranderingen in mijn leven aan te brengen. 
Kleine stapjes van verandering in mijn leven. Langzaam, heel 
langzaam, steeds kleine stapjes nemend, subtiele veranderingen 
te maken in mijn leven. 

Ik heb uiteindelijk begrepen dat het bezoeken van de zelfhulp-
groepen geholpen heeft veranderingen die ik zo graag wilde maar 
nooit voor elkaar kreeg te maken. Ik zie het bezoeken van de 
zelfhulpgroepen als EEN manier om iets aan zelfontwikkeling te 
doen maar zeker niet als DE manier om mijn manier van leven 
te veranderen. Het heeft mij heel veel herkenning en inzichten 
gegeven van mensen met wie het beter ging. Ik kon me ook 
afzetten tegen mensen met wie het slechter ging. Bezoeken van 
deze meetings is gratis en is daardoor zeer laagdrempelig en 
voor een ieder bereikbaar. Tot slot zou ik hierover willen opmer-
ken dat er niets te verliezen valt maar wel een wereld te winnen. 
Dus doe hier je voordeel mee. 
Leon

Geïnteresseerd in werken aan je herstel d.m.v. zelfhulpgroepen? 
Op www.herstelwerkt.nl vind je uitgebreide informatie.

Zwanenfamilie, Sandry

Margrieten, Sandry
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Kantelpunt
Ik ga iets delen over het kantelpunt in mijn  
herstel. Na de zoveelste keer een week op een  
detox afkicken heb ik eindelijk de keuze gemaakt 
om door te zetten en naar een kliniek te gaan.

Het is tijd voor mijn eerste bezoek. Mijn moeder en jongste 
broertje komen langs. Ik zie aan ze dat ze het fijn vinden dat 
het goed met me gaat en rust hebben door het feit dat ik op-
genomen ben. Het bezoek is leuk en gaat vooral over luchtige 
zaken.

Dan is het tijd voor het afscheid. Mijn broertje wil als laatste 
door het poortje gaan maar, hij draait zich opeens om en komt 
snel op me aflopen. Hij slaat zijn armen om me heen en zegt 
huilend “Ik wil niet dat je dood gaat, ik hou van je man”. Ster-
ven aan je verslaving was een dagelijks onderwerp in de kliniek 
en ik ben bijna doodgegaan aan een hartstilstand als gevolg van 
een overdosis. Om mijn leven gaf ik niks en om mezelf ook niet. 
Maar zijn woorden en vooral de angst en onzekerheid in zijn 
ogen veranderde voor mij alles. Ik was degene die hem had ge-
sloopt en de rest van mijn familie net zo goed. Zo een persoon 
wilde ik niet meer zijn. Beide huilend nemen we weer afscheid 
en ik beloof hem dat het goed komt en hem elke week bel 
tijdens het bel-moment. Nu had ik een doel om voor te vechten 

namelijk, weer die grote broer, oom, en zoon worden waar ze op 
kunnen bouwen. Het kwam niet gelijk goed en na een terugval 
leerde ik dat houden van mezelf en regie over een eigen zinvol 
leven belangrijkere doelen waren om in herstel te komen. Ik 
heb deze gebeurtenis op vele momenten in mijn herstel kunnen 
gebruiken. Vandaag de dag ben ik in herstel en ben ik weer de 
grote broer, oom en zoon waar ze op kunnen bouwen  
en heb ik een zinvol leven.
Berry

Herstellen doe je Zelf
Interview met trainers Charda en Sandra  
van het Herstelbureau over de cursus  
Herstellen doe je Zelf.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Je kunt instromen op ieder moment van je herstel.

Wat betekent herstel voor jullie?
Charda: Zelfbewustzijn, acceptatie en liefde voor jezelf  
(her)winnen. Sandra: Het proces van je klachten oplossen/leef-
baar maken en je draai weer kunnen vinden in de maatschappij.  
Maar vooral ook opnieuw leren houden van jezelf, en geloven  
in jezelf met je kwetsbaarheden en met je krachten.

Welke thema’s komen er aan bod?
Herstel, waarden, keuzes, doelen, rollen, steun, mogelijkheden 
en opkomen voor jezelf. Aan de hand van deze onderwerpen 
ga je reflecteren op jezelf binnen de groep. Zo kan herkenning 
en erkenning van elkaars kwetsbaarheden ontstaan. Het gevoel 
dat er ontstaat als je elkaar begrijpt, die energie, is een van de 
belangrijkste dingen.

Welke werkvormen gebruiken jullie:
Er wordt informatie over herstel gegeven, en we gaan connectie 
maken met elkaar. Dan komen de verhalen los. Er is veel tijd 
om te praten en te beleven. En er is een overlappende opdracht 
waarbij je iets gaat ontwikkelen door de weken heen. Er worden 
regelmatig kleine huiswerkopdrachten meegegeven. Die zijn 
gericht op jezelf, op welke inzichten je hebt opgedaan tijdens 
je herstelproces.

Welk aspect vonden jullie het leukste uit de cursus?
Het gaat echt om het samen komen. Dat je een ander uitnodigt 
om er te mogen zijn en dat je jezelf inbrengt. Het gaat over een 
veilige plek creëren, en daar samen in te ontdekken.
Het gaat niet zozeer om de kennis die je hebt maar om de 
ervaringen.

Hoe brengen jullie die veiligheid tot stand?
In het begin maak je afspraken met elkaar. Bijvoorbeeld  
elkaar uit laten praten of dat je geen ongevraagde adviezen  
en meningen aan elkaar gaat geven en dat je respectvol  
omgaat met wat de ander zegt. Daarna moet het zich gaan  
ontwikkelen in de groep. Daarbij is de eigen regie van de  
deelnemers belangrijk. De focus van de cursus ligt op jezelf 
mogen zijn. Je hebt een veilige ruimte nodig om te kunnen 
reflecteren op jezelf en jezelf uit te kunnen spreken.

Is het de eerste keer dat deze cursus gegeven wordt?
In het eerste jaar van het Herstelbureau is deze cursus 2x  
gegeven, door een tekort aan opgeleide trainers moest deze 
helaas stoppen. We wilden heel graag deze cursus weer gaan 
geven. Nu is het eindelijk zover!

Wanneer begint het?
Op woensdag van 14 juli t/m 16 oktober van 14.00- 16.00 uur. 
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten en is voor iedereen 
die contact heeft met HVO-Querido en daarbuiten. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Als je interesse hebt kun je je altijd 
aanmelden, dus ook als het je nu niet uitkomt. Je komt dan 
op de lijst van geïnteresseerden. Als er dan een nieuwe cursus 
georganiseerd wordt, krijg je daar een mail over. 

Waar wordt de cursus gegeven?
Op het Herstelbureau.

Waterlelies, Sandry
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Kennismaking met het 
Herstelbureau
Na het doormaken van verschillende depressieve  
perioden in mijn leven ben ik bezig met mijn  
herstel. Via internet ging ik op zoek naar verhalen 
van mensen die ook aan hun herstel werkten en  
zo kwam ik op de website herstel werkt terecht. 
Daar kwam ik achter het bestaan van het  
Herstelbureau in Amsterdam en las ik over  
de verschillende trainingen en activiteiten die  
daar georganiseerd worden. Iedereen die aan  
zijn/haar herstel wil werken is er welkom. 

Ik meldde mij aan voor de training Werken Met Eigen Ervaring. 
Dit is bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op het 
inzetten van hun eigen ervaringen met GGZ, verslavingszorg  
en Maatschappelijke Opvang.

Al snel ontving ik een mail met de mededeling dat de training 
al vol zat, maar dat ik de komende week wel langs kon komen 
voor een kennismakingsgesprek met een van de trainers van 
de cursus.

Het was hartje zomer toen ik met google maps in aanslag op 
zoek ging naar de Eerste Ringdijkstraat. Op het moment dat 
de vrouwelijke navigatiestem zei ‘Bestemming bereikt’, kwam 
er een blonde vrouw op mij af die voor het gebouw stond.’ Ben 
jij Annemarie?’ vroeg ze. Dat was Kim. Ik liep met haar mee 

naar binnen, en terwijl ze koffie voor mij inschonk probeerde ik 
tevergeefs de Google stem tot zwijgen te brengen. Een stagiaire 
die aan de tafel zat schoot mij gelukkig te hulp.

Wat mij vooral is bijgebleven van het gesprek met Kim is de 
laagdrempeligheid van het Herstelbureau. Ik voelde me welkom. 
We keken samen naar welke activiteiten bij mij zouden passen, 
en inmiddels heb ik de trainingen Werken Met Eigen Ervaring 
en Kleur je leven gevolgd, en ben ik redactielid van de Vrijbrief. 
De laagdrempeligheid en zorgvuldigheid waarmee trainers en 
bezoekers met elkaar omgaan is gebleven.  
Annemarie

Slaap en Herstel
Ik was begin twintig. Een nachtrust van twee uur, 
daar kon ik prima de volgende dag mee door.  
Soms haalde ik in het weekend zelfs een nachtje 
door. Toen mijn examen voor de Modeacademie in 
zicht kwam ging ik dicht op de deadline pas aan 
de slag. Timemanagement was niet mijn sterkste 
punt. Wat ik dacht dat ik in een uur kon doen, duur-
de in werkelijkheid vier uur of meer. Met de nodige 
fouten wegens concentratie gebrek. Tijdens het 
examen liep ik er dus bij als een zombie vanwege 
slaapgebrek. Ach dat haal ik wel weer in, dacht ik.

Toen ik ging werken van zeven tot vijf vond ik de avonden veel 
te kort. Twee of drie uur pas naar bed en half zeven weer op-
staan en naar het werk. Maximaal vier uur slaap dus.‘s Avonds 
dronk ik een glaasje port om mijn drukke hoofd tot rust te bren-
gen en zo weer te kunnen slapen. Dit werden er steeds meer. Zo 
ging dat jaren door tot mijn lichaam het op een  
ochtend opgaf. Ik werd wakker met een bloeding en belandde op 
de Intensive Care afdeling van het A.M.C. Na onderzoek bleek ik 
ook een beschadigde lever te hebben.

Door mijn ziekte krijg ik in de middag vaak een slaap-aanval. Als 
ik ga liggen wordt ik vaak vier uur later pas weer wakker. Als ik 
hierover praat met anderen krijg ik vaak fijne adviezen. Omdat 
deze adviezen van elkaar afweken ging ik zelf maar eens op 
onderzoek uit naar meer informatie. Ik vond een heel uitgebreid 
wetenschappelijk boek over slaap, Why we sleep van Matthew 
Walker. Walker is een professor neurowetenschappen en psycho-
logie en de directeur van het Center for Human Sleep Science. 
Alle informatie in dit boek is op feiten en onderzoek gebaseerd. 
Door dit boek te lezen besefte ik mij dat ik heel veel nog niet 
wist. Een echte eyeopener. 

Een paar leuke weetjes uit dit boek
Goede slaap duurt zeven tot negen uur, herstelt lichaam en 
geest, je hebt van nature een ingebouwde klok die aangeeft 
wanneer je het best kan gaan slapen, helpt bij depressie,  
verwerkt gedachtes en emoties en geeft ze een plek in je  
geheugen, slaat geleerde dingen op en zorgt voor  
verdere vorderingen.  
Sandry

Chinese roos, Sandry

Sterrenhemel, Astronomy Domine
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Insiders art
Fotografie en wat foto’s betekenen voor mij.

 

Sinds enige tijd wandel ik om mijn hoofd leeg te kunnen  
maken of om over dingen na te denken. Daarnaast is het in  
een tijd waarin ik weinig beweeg een fijne manier om toch iets 
te doen aan mijn lichamelijke conditie. 

Zo ongeveer twee maanden geleden liep ik op een mooie dag  
bij ons achter de dijk op, waarbij je uitzicht hebt over het Mar-
kermeer. Vooral de schittering van de zon in het water zorgde 
ervoor dat ik een lach op mijn gezicht kreeg.

Ik vind dit dan zo mooi en ik word er dan zo blij van dat ik  
het graag vastleg in een foto. Zo ook een aantal weken geleden 
toen ik ‘s avonds door het dorp een rondje liep en de weer-
spiegeling van een verlicht pand in het water zag. Het was een 
prachtig beeld, ik moest er gewoon een foto van nemen.
 
Ik hou van mooie foto’s en dat kan van alles zijn. Ik maak  
vooral foto’s van uitzichten, objecten of zomaar iets waar ik  
blij van wordt. Door op een ander moment naar deze foto’s te 
kijken krijg ik vaak dat blije gevoel van dat moment. Dit helpt 
mij op het moment dat het bijvoorbeeld koud is of ik niet lekker 
in mijn vel zit. Zo doen de palmbomen mij denken aan heerlij-
ke zomers en het pand met de weerspiegeling aan mijn vader. 
Hij was luchtvaart fotograaf en heeft mij vele lesjes fotografie 
gegeven. Helaas leeft hij niet meer, maar foto’s maken leeft nog 
wel in mij, waardoor hij nog steeds een beetje bij mij is.  
Kim

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 jouw insiders art.

Howie de Harp
Goed nieuws! Klas 4 van Howie the Harp  
Amsterdam, de opleiding tot ervaringsdes-
kundige gaat van start! En wel op vrijdag 26 
november 2021. We starten nu dan ook met 
de werving en selectie van studenten.

Voor de volgende online informatiebijeenkomsten is nog 
plaats: dinsdag 10 of 18 augustus van 10–11.30 uur

Aanmelden voor de bijeenkomst: 
howietheharp@hvoquerido.nl

Meer info over de opleiding:
howietheharp.nl/opleiding

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

Op 17, 24 & 31 augustus en 5, 12 
& 19 oktober gaan we van 14-16 uur  
via Zoom aan de slag met fitness,  
yoga en dans 

Voor meer info en aanmelden: 
Herstelbureau@hvoquerido.nl

Uitzicht over het Markermeer, Kim

Palmbomen, Kim

Spiegeling in het water, Kim
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Pil van Mike Bodde
Pil is een autobiografie van een cabaretier met  
een depressie. In het boek beschrijft Mike zijn 
eigen depressie en zijn zoektocht naar de juiste 
medicatie. Hij neemt je mee in zijn hoofd en laat  
je de wereld door de ogen zien van iemand met 
een depressie.

Toen ik voor het eerst zijn 
boek las was ik vijftien 
misschien zestien. Ik was 
depressie, ik voelde me 
somber en angstig, maar 
zette strijdlustig door. Ik 
vertoonde niet het stan-
daard beeld van iemand 
met een depressie. Waar-
door ik vaak tegen onbegrip 
aan liep. Ik kon de woor-
den niet vinden om uit te 
leggen hoe ik me diep van 
binnen voelde. Mijn moeder 
gaf me dit boek, een caba-
retier met een depressie.  
Hoewel ik toen vast niet 
alles helemaal begreep, 
verwoorden hij zijn  
mentale pijn zo duidelijk. Ik 

kreeg de neiging zijn woorden te markeren en aan anderen te 
laten lezen. Dit, dit was hoe ik mij voelde. Zijn zoektocht uit de 
depressie duurde zeven jaar. Van die zeven jaar schrok ik, dat 
wilde ik niet. Ik zou het sneller doen. Grappig detail, ik zit hier 
nu twaalf jaar later. Eindelijk de weg naar herstel gevonden.

Recent heb ik zijn boek opnieuw opgepakt en ben ik begonnen 
met het opnieuw te lezen. Het verwoord nog steeds alles wat ik 
toen of soms nu nog voel. Ik vind zijn gebruik van metaforen 
fantastisch. Hier en daar een beetje grof, maar daardoor alleen 
maar duidelijker verwoord.

Om maar een voorbeeld te geven van één van zijn metaforen: 
“Het grafiekje van mijn stemming ligt nog steeds ruimschoots 
onder het nulpunt van de neutrale stemming. Weliswaar hangt 
de curve niet meer lusteloos op de bodem van het ruitjespapier, 
maar het is nog niet een kromme die je fijn boven op je spiegel 
hangt, om elke dag tegen te zeggen: ‘Zie je wel, dit wordt een 
mooie dag.’ Volgens mijn grafiek wordt het namelijk helemaal 
geen fijne dag, maar gewoon weer een ouderwetse, eerlijke 
ambachtelijke klotedag van Hollandse makelij.” 

Pil is een boek die mij zowel deed laten lachen, huilen, als de 
erkenning bood die ik zo hard zocht. Pil was de reden dat ik op 
de leeftijd van vijftien/zestien besloot dat ik ooit een eigen  
boek zou schrijven. Ik besloot dat als hij zijn verhaal zo  
kwetsbaar kon delen met de wereld en daarmee waarschijnlijk 
meer mensen had geraakt dan alleen mij, dat ik dat ook kon.  
Ik wil iemand dezelfde herkenning bieden met mijn verhaal.
Inge

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

Wellness Recovery Action Plan (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.

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.

Werken Met Eigen Ervaring (WMEE) 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.

Bewegen en 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.

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.

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.

Honest Open and Proud (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?

Wellness Action Recovery Plan (WRAP) Opfris 
Bijeenkomsten 1x per maand op woensdag op het Her-
stelbureau.

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

Themabijeenkomsten & Herstelspellen  
het Herstelbureau 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.
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Programma Herstelbureau* juni t/m december 2021
Groepen* Wanneer Waar Aanmelden nodig?

De Vrijplaats (inloop) Dinsdag van 14:00 - 16:00 uur Zoom https://tinyurl.com/yb7cpekf

De Vrijplaats (inloop) Donderdag van 10:00 - 12:00 uur Herstelbureau Geen aanmelding nodig,  

iedereen is welkom

Ervaringswerkgroep 1x per 2 maanden – dag varieert Herstelbureau Voor iedereen die heeft deelgenomen 

aan de WMEE, vooraf aanmelden

Gespreksgroep  

KOM erbij!

Woensdag van 10:30 - 12:00 uur  

om de week op oneven weken

HVO-Querido locatie 

Anton de Kom

Alleen voor bewoners Anton de Kom

Herstelcafé Woensdag van 10:30 - 11:30 uur HVO-Querido locatie 

Johan Huizingalaan

Geen aanmelding nodig,  

iedereen is welkom

Herstelgroep Domselaerstraat Maandag van 15:00 - 16:00 uur HVO-Querido locatie 

Domselaerstraat

Alleen voor bewoners 

Domselaerstraat

Herstelgroep  

Judith van Swethuis 

Dinsdag van 10:00 - 11:00 uur Centrum de Miranda Alleen voor bewoners Judith van 

Swethuis & Centrum de Miranda

Mindfulness Opfris 

Bijeenkomsten

14 juli, 13 oktober, 16 november & 6 december 

van 15:00 - 16:30 uur  

27 augustus & 1 september van 10:00 - 11:30 uur

Zoom Voor iedereen die heeft deelgenomen 

aan de Mindfulness bij Herstel

Themagroep Varikstraat Elke derde dinsdag van de maand  

van 11:00 - 12:00 uur

HVO-Querido locatie 

Varikstraat

Alleen voor bewoners Varikstraat

Wellness Recovery Action Plan 

(WRAP) Opfris Bijeenkomsten

Elke laatste woensdag van de maand  

van 15:30 - 17:00 uur

Zoom Voor iedereen die heeft deelgenomen 

aan de WRAP 

Trainingen* Wanneer Waar Aanmelden nodig?

Bewegen en Herstel Dinsdag 17, 24 en 31 augustus  

van 14:00 - 16:00 uur

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Bewegen en Herstel Dinsdag 5, 12 en 19 oktober  

van 14:00 - 16:00 uur

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Honest, Open & Proud (HOP) Woensdag 25 augustus t/m 8 september 

van 9:30 - 12:30 uur 3 bijeenkomsten  

terugkomdag: woensdag 13 oktober

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Honest, Open & Proud (HOP) Woensdag 27 oktober t/m 10 november  

van 9:30 - 12:30 uur 3 bijeenkomsten  

terugkomdag: woensdag 1 december 

Herstelbureau Aanmelden kan nog 

Honest, Open & Proud (HOP) Maandag 6, 13 en 20 december  

van 13:30 - 16:30 uur 3 bijeenkomsten 

terugkomdag: maandag 24 januari 2022

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Kennismaken met Herstel Dinsdag 31 augustus t/m 28 september  

van 10:00 - 12:00 uur 5 bijeenkomsten

Waterheuvel 

Sarphatistraat 41

Aanmelden kan nog

Kleur je Leven Vrijdag 3, 17 september en 1, 8 oktober 

van 10:00 - 12:00 uur 5 bijeenkomsten

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Mindfulness bij Herstel Woensdag 27 oktober t/m 22 december  

van 14:00 - 16:00 uur 9 bijeenkomsten

Herstelbureau Aanmelden kan nog

Werken Met Eigen Ervaring 

(WMEE)

Dinsdag 5 oktober t/m 21 december  

van 9:30 - 12:30 uur 12 bijeenkomsten

Herstelbureau Aanmelden per inschrijving, 

datum voor inschrijving volgt

Wellness Recovery Action Plan 

(WRAP)

Dinsdag 5 oktober t/m 30 november 

van 14:00 - 16:00 uur 9 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.


