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De Vrijbrief
Het is herfst

Terwijl de meeste mensen werkzaamheden weer op
aan het pakken zijn, na een (fijne) vakantie. Terwijl
de scholen weer net zijn begonnen. Terwijl we allemaal afwachten of corona in het najaar weer op gaat
laaien. Terwijl voor veel mensen het ‘gewone’ leven
weer terugkomt zit ik voor de laatste keer voor mijn
vakantie achter mijn bureau met een lijst to-doo’s.
Vanaf morgen heb ik 2½ week vakantie. Even geen werk, even
nauwelijks verplichtingen. Fietsen, breien, spinnen, uitgebreid
koken, alle tijd voor dingen waar ik vaak nauwelijks aan toe kom
maar die me zo goed doen.
Hoe belangrijk om tijd te maken voor wat goed doet, waar ik
blij van word, wat me energie geeft. Ik weet het en toch zijn juist
dat vaak de dingen die het eerste afvallen als ik het druk heb.
Deze zomer faciliteerde ik samen met collega Stéphanie WRAP
Intensive. Twee keer in de week gingen we met een groepje
aan de slag om een eigen Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
te maken. Wat was het fijn om dat samen te doen. Elkaar te
inspireren, samen te lachen maar ook bij tijd en wijle samen onder
de indruk te zijn. De groep gaf mij een fijn gevoel, mijn eigen
WRAP gaf mij nieuwe energie en het samenwerken maakte me blij!

een betaalde baan kregen. Bij ons of bij een andere organisatie.
Afscheid nemen en weer verder.
We hebben een tijdje geen nieuwe vrijwillige collega’s kunnen
aannemen. Ja hoor, ook weer vanwege corona. Maar dat gaat
veranderen. Misschien iets voor jou? Of iets voor iemand die
je kent? We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden!
Want hoe fijn is het om nieuwe dingen te leren, je verder te
ontwikkelen en deel uit te maken van een fijn team.
In deze Vrijbrief kunnen jullie lezen over de ontwikkeling van
mensen die betrokken zijn bij ons werk. Over deelname aan
een training, over een tijdschrift en een boek. En nog veel meer.

Het Herstelbureau en het team Herstel en Ervaringsdeskundigheid maken me ook blij. Het was weer een vol jaar, met mooie
ontwikkelingen en de nodige uitdagingen. Nieuwe groepen die zijn
opgestart, grote stappen op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen HVO-Querido, samenwerken met collega’s
bij andere organisaties. En collega’s die gingen en collega’s die
kwamen. Collega’s die als vrijwilliger bij ons werkten en die

Voor mij is het tijd om mijn lijstje met alles wat ik voor de vakantie
af wil hebben, af te gaan werken. Voor jou is het misschien fijn om
een keer langs te komen bij het Herstelbureau en eens te kijken
wat er allemaal mogelijk is. De Vrijplaats, onze inloop, is iedere
donderdagochtend open. Weet dat je welkom bent!
Hartelijke groet, Karla Nijnens
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Stilte voor de storm
Precies daar. Daar in het eindeloze zachte gras.
Daar had ik op mijn blote voeten rond gerend.
Ik had madeliefjes geplukt en was op de grond
gaan liggen om er een krans van te rijgen.
Met mijn handen onder mijn hoofd had ik net zo lang de
helderblauwe lucht in getuurd, totdat mijn ogen zo zwaar
werden dat ik ze niet meer open kon houden. En zo had ik een
tijdje gelegen, ergens tussen slaap en wakker zijn in. Totdat de
kilte van de invallende avond mij overviel. En het weer tijd was om
verder te dartelen. En deze rust te verruilen voor alle verplichtingen
die me stilletjes riepen.
Op zoek naar dat zelfde gevoel van rust en vrijheid, was ik hier
nu weer. Maar het groene gras lag er bruin en drassig bij.
De vele regen had dit veld veranderd in een grote modderpoel.
In de plassen weerspiegelde de dreigende lucht. Ik was dit keer
niet op blote voeten, maar had stevige wandelschoenen aan.
Bij elke stap die ik zette, zakte ik een stukje in de natte grond weg.
Ik moest oppassen dat ik niet uitgleed en al glibberend vervolgde
ik mijn weg. Om me heen kleurden de bomen oranje en de wind
blies het veld vol dwarrelende bladeren. Het was niet eens zo laat
op de dag en toch sloeg de schemer al in. Ook bij mij.
Deze zelfde plek, nu zo anders. Net zoals ik. In het voorjaar
liep ik nog met opgeheven hoofd vol goede moed en energie rond.
Ik bruiste en mijn wereld boog met me mee. En nu leek al het
goede langzaam weg te vloeien. Het voelde alsof al het moois wat

Ready to change
Als iemand me vraagt wat het moment was dat ik
vol voor herstel wilde gaan, dan denk ik hieraan.
Ik weet nog dat het leven me nog moeilijker werd
gemaakt omdat mijn beste vriendin een vriendin
verloor aan suïcide. Ze was altijd een groot onderdeel van mijn steunsysteem maar had nu even
genoeg aan zichzelf. Daarnaast sprak ze haar
angst uit ook mij aan suïcide te verliezen.

ik had opgebouwd langzaam afbrokkelde. En het lukte me niet om
het tij te keren. Hoe hard ik er ook voor vocht. Ik raakte steeds
meer verstrikt in oude gewoontes en ging langzaam kopje onder.
In deze orkaan van onmacht werd ik omringd door chaos. Ik kon
niet meer helder denken en naderde het hoogtepunt van wanhoop.
Ik was volledig lamgeslagen en liet me meevoeren door de wind.
Ik gaf me over en ging volledig neer. En precies op dat moment
vlakte de storm af en ging naast me liggen. De lucht klaarde op en
ik kon weer zien waar ik heen wilde. Voorzichtig stond ik op.
Vastberaden om het opnieuw te proberen. Met kleine stapjes.
Want inmiddels wist ik dat ik dat kon. En dat dat mijn weg is.
Masja
kijk was dit waarschijnlijk mijn knop. Al ging het niet van de
één op de andere dag. Ik weet nog goed hoe ik in mijn kamer
aan mijn veel te kleine witte bureautje zat, met een pen in mijn
hand driftig te schrijven in mijn nieuwe notitieboek. Bovenaan
stond “plan om ervoor te gaan”.
Dingen op het lijstje waren bijvoorbeeld; me open stellen naar
mijn therapeut en die ene oefening aangaan die ik al die tijd
vakkundig uit de weg was gegaan. Mijn therapeut had vast goed
nagedacht over deze oefening en het werd tijd om hem aan te
gaan. Met moeite gaf ik aan mezelf toe dat ik eigenlijk bang was
om te leven en daarom graag veilig binnen de GGZ wilde blijven. Daarom stonden er ook ideeën op om mijn EMDR therapie
af te kunnen bouwen nadat mijn laatste onderwerp aanbod was
gekomen en om het gesprek met mijn danstherapeut, over mijn
angst het liefst te willen blijven omdat ik het niet alleen durf,
aan te gaan.
Langzaam maar zeker leerde ik dat risico’s nemen om uit mijn
comfortzone te komen, me hielpen om steeds meer een toekomst voor me te gaan zien. Een toekomst waarin ik niet voor
altijd gedoemd zou zijn door mijn psychische problemen. Want
als ik heel eerlijk ben, zo’n drie jaar geleden dacht ik nog dat ik
de uitzondering was waarvoor herstellen niet mogelijk was.

Dat was het moment dat ik wist, ik moet vechten. Vaak spraken
mensen over een knop die om gaat in je hoofd. Ik moet eerlijk
zeggen, ik vond dat altijd pure onzin. Maar als ik er nu op terug

Als ik kijk naar waar ik nu sta dan ben ik, hoe eng ook om te
zeggen, trots dat ik hier ben gekomen. In september begint
mijn opleiding om ervaringsdeskundige te worden. Ik hoop
binnenkort anderen te kunnen ondersteunen door onder andere
mijn ervaringen.
Inge
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Tzitzo magazine

een gesprek met Mirte van Tzitzo
Misschien heb je Tzitzo magazine wel eens zien
liggen bij je bezoek aan het Herstelbureau of op
een van de andere vestigingen van HVO Querido.
Het valt op door de fraai vormgegeven cover.
Als je het openslaat kun je persoonlijke interviews,
artikelen, foto’s en poëzie over het thema mentale
gezondheidlezen. Het magazine is opgericht door
Mirte Sonntag en is in 2019 voor het eerst
verschenen. Ik sprak Mirte vlak voor het
verschijnen van alweer het vierde nummer.
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Ben je veranderd sinds je met Tzitzo bent begonnen?
Ik denk het belangrijkste voor mijn herstel is geweest dat ik dat hier
ooit mee ben begonnen. Dat ik mensen de kans geef om bezig te zijn
met wat ze leuk vinden; of het nu schrijven of fotografie is of wat dan
ook. In ieder geval meewerken aan de missie. Dat geeft me heel veel
zingeving. En dan ook nog een blad brengen dat warm wordt ontvangen en gewaardeerd wordt... dat houdt mij op de been. Dat is belangrijker geweest dan wat voor medicatie of therapie dan ook. Daarom
zeg ik ook altijd: Werk is zo belangrijk en het wordt zo onderschat.
Het UWV heeft gezegd dat ik nooit meer hoef te re-integreren.
Dat was voor mij zo’n klap dat ik dacht; Dan ga ik mijn eigen weg
wel zoeken. Het voordeel is dat ik nu zelf kan bepalen wanneer ik
werk. Het wordt tegen de deadline aan een stuk drukker, maar het
zelf de regie hebben zorgt ervoor dat ik tussendoor ook gewoon mijn
eigen tijd kan hebben en dus ook mijn mindere dagen.

Hoe verliep jouw herstelproces?
Tijdens mijn opleiding aan de kunstacademie kreeg ik mijn eerste
depressie.Na vele jaren behandeling en opnames besloot ik om iets
met mijn ervaring te doen. Ik kwam bij het Zelfregiecentrum terecht
en ook bij Samen Sterk Zonder Stigma. Deze stichting moedigde mij
aan om mij vanuit mijn eigen achtergrond en passie in te zetten om
het stigma op psychische aandoeningen te verminderen. Daardoor
kwam ik weer uit bij waar het ooit begon op de middelbare school;
het maken van een tijdschrift.

Hoe kwam je op de naam ‘Tzitzo’?
Omdat wij vanuit onze eigen ervaring willen uitleggen hoe het zit:
het zit zo. We geven de informatie over psychische aandoeningen
vanuit onszelf. En niet vanuit verhalen die mensen ervan maken of
vanuit de stigma’s die er bestaan. We proberen daarmee een stukje
taboe te verminderen en andere mensen te inspireren om ook open
te zijn. Zo kunnen we hun herstel bevorderen en kunnen ze herkenning, steun en hoop vinden in onze verhalen.
Op die manier zijn we herstelondersteunend.

Heb je het idee dat er meer openheid en begrip komt
voor psychische kwetsbaarheid?
De reacties vanuit mensen in herstel zijn ontzettend positief en
enthousiast. Ook GGZ-hulpverleners geven aan dat ze Tzitzo graag
in de wachtkamer willen hebben en met ons willen samenwerken.
Mijn hele team heeft ervaring met het leven met een psychische
aandoening. En vanuit dat perspectief een blad uitbrengen, dat
bestond nog niet. Dat wordt nu ook binnen de GGZ als waardevol
gezien. Dat is heel erg mooi.

De herstelde vrijheid

Als het meezit lees je dit nog in oktober terwijl ik dit zelfs nog
voor 1 oktober schrijf. Je weet misschien al wel wat vrijheid nog
voorstelt na 25 september. Ik vraag me weleens af waarom zou

Hoe zie jij de toekomst van Tzitzo?
Als het aan mij ligt gaan we lekker door en proberen we ieder jaar
twee bladen te maken. Het zou mooi zijn als we een structurele financiële bron hadden. Dan hoef ik minder energie te steken in het vragen
om geld en kan ik mij helemaal richten op het maken van dit mooie
blad. Dat zou de ideale toekomst zijn.
Interview door Annemarie

ik me nog drukmaken over wat vrijheid is en in hoeverre is
het niet meer is dan een gevoel. Een gevoel wat je door moeilijke
tijden heen helpt of juist door voor anderen moeilijke tijden.
Vrijheid is een keuze, niet iets wat je van bovenop opgelegd
wordt, maar iets wat je ondanks onderdrukking en overheersing
kunt vasthouden. Het idee dat vrijheid mogelijk is, het maken
van een keuze. In de cultuur waarin ik ben opgegroeid was het
beeld van vrijheid vooral een tegenstelling met de tijden van de
jaren 40-45. Er zijn nog maar weinig mensen die echt weten hoe
het toen was. Kijk, je kunt er wel over leren, maar het voelen is
wat anders.
Nu denken veel mensen dat vrijheid betekent dat je alles maar kan
doen wat je wilt en dat de een het kan en de ander niet. Dat dit
alleen maar een probleem is wanneer je samen dingen wil doen.
Luciën
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Interview met Fenna

dat anderen mij niet serieus nemen. Ik voel me nu veilig en ben
gesterkt in het bewaken van mijn eigen grenzen.

Over de training Honest Open & Proud (HOP)

Wat vind je van de training?

Waarom heb je gekozen om de HOP training te volgen?
Ik heb de HOP training gevolgd om inzicht te krijgen wanneer
wel of niet iets te delen. Ik wilde helder krijgen hoe ik hier naar
keek en wanneer het nuttig is om te delen.

Zou je wat over je eigen herstel kunnen vertellen?
In mijn jeugd heb ik niet-helpende patronen aangeleerd.
Op mijn 18e kwam daar trauma bij. Sindsdien heb ik last gehad
van psychische problemen. Ik heb best wat therapie gehad en
lotgenotencontact opgezocht. Ik viel telkens in een dal. Dit had
grote impact op mijn leven. De laatste keer is een paar jaar terug.
Wat me heeft geholpen om vooruit te gaan, is het besef dat wat
mij overkomen is, heftig was. Dit besef kwam door traumatherapie.
Het zoeken naar een vrijgevestigde psycholoog waar ik een goed
gevoel bij had, heeft ook erg geholpen. Ik vond dit niet in GGZ
instellingen. Bij de vrijgevestigde psycholoog vond ik de ruimte om
me beter te voelen en mijn trauma meer te verwerken. Ik verwachtte niet dat het zou lukken. Dit is heel bijzonder. Vooral het
verdwijnen van het schuldgevoel. Ik werk nu aan het doorbreken
van patronen en vinden van een balans. Ik ben al ver gekomen!

Ik vond de training fijn, maar wel lastig dat het online was en
er een behoorlijk aantal deelnemende cursisten waren. Toch
was ik heel blij dat de training door kon gaan op deze manier. Ik
vond met name de terugkomdag over (zelf)stigma, echt fijn. Ik
heb het besef gekregen dat achter mijn stoere buitenkant een
kwetsbare binnenkant zit. Het is goed om dat te beseffen zodat
ik daarmee kan omgaan.

Hoe is het om samen met anderen in gesprek te gaan
over de onderwerpen die voorbij komen?
Ik vond het leuk de verschillende cursisten met onze uiteenlopende kwetsbaarheden te leren kennen. De gesprekken in de
break-out rooms vond ik extra fijn omdat ik dan van gedachten
kon wisselen met één ander persoon. Ondanks de verschillende
situaties vinden we vrijwel altijd herkenning bij elkaar.

Wat heb je tot nu toe uit de training gehaald?
Ik heb besloten om eerlijk te zijn over mijn ervaringen en
herstel in mijn team. Ik deel alleen op een manier waar ik me
prettig bij voel. De HOP training heeft me er aan herinnerd dat
‘eerlijk zijn over’ niet betekent dat je verplicht bent álles te delen. Ik voel me hierdoor eigenaar van mijn eigen verhaal.

Wat heb je nodig om je in je dagelijks leven goed te voelen?
Genoeg slaap! Dat is echt heel belangrijk voor me. Als ik te laat
naar bed ga of niet (goed) in slaap kom, heb ik daar erg veel
last van. Voor mij is het belangrijk om prioriteiten te stellen en
‘nee’ te kunnen zeggen tegen afspraken. Ik voel me het beste
als het me lukt om een aantal keer per week te zingen. Sinds
een paar maanden heb ik het zingen weer opgepakt (zelfs met
zangles). Dat geeft echt een direct geluksgevoel. Bovendien is
het leuk dat ik steeds beter word.

Wie of wat zijn jouw bronnen van steun in moeilijke tijden?
Wat voor werk doe je?
Ik werk als persoonlijk begeleider.

Kun je de ervaringen uit de HOP training gebruiken
tijdens je werk?

Mijn vrouw is mijn voornaamste steun in moeilijke tijden. Daarnaast kan ik bij mijn ouders en een aantal vrienden terecht.
Daar maak ik niet zoveel gebruik van. Op het werk heb ik een
goede band met mijn collega’s. Ik kan ook daar steun vinden.

Heb je nog tips voor anderen?

Ja, zeker naar mijn team toe. De HOP heeft me geholpen hoe ik
het delen van mijn herstel in mijn team aan kan en wil pakken.
Ik heb de HOP training aan mijn teamleden aangeraden, voor
henzelf of hun klanten. Ik heb de inhoud van de training gedeeld vanuit mijn eigen ervaring. Ik denk er soms aan om met
cliënten iets van mijn ervaringen of herstel te delen. Dankzij
de HOP training heb ik een beter idee hoe ik dat aan kan en wil
pakken.

Luister naar jezelf en handel daar naar. Ik ben mezelf zo vaak
voorbij gelopen. Ik zie dat anderen dat ook doen. Dit kan gaan
om grenzen in relaties, grenzen van wat je aan kan of steun
die je nodig hebt. Ook al vind je dat je je aanstelt of vind je dat
je iets voor een ander móet doen, probeer dan tóch die ruimte
voor jezelf te creëren en keuzes te maken.

Wat voor invloed heeft werk op jouw herstel?
Welke factoren in je werk zijn helpend bij jouw herstel?

Ja. Het maakt niet uit wat je wel of niet wil delen, de HOP is
voor iedereen met ontwrichtende ervaringen een mooie training
om te doen. Het is een mooie zoektocht die ik iedereen zeker
zou aanraden.

In mijn werk kwam ik situaties tegen die mij triggerden.
Dat was elke keer weer heftig. Ik kon dat echter ook verwerken
doordat ik werd gedwongen om me af te vragen waarom het triggert. Dit heeft mijn verwerking in een stroomversnelling gebracht.
Mij helpt ook dat ik hele fijne collega’s en leidinggevenden heb die
geloven dat, als iets voor jou een grens is, dat het ook een grens
is. Je hoeft niet opnieuw met een cliënt in een situatie te komen
als de grens voor jou overschreden is. Ik kan namelijk bang zijn

Heb je nog een boodschap voor anderen (toekomstige)
deelnemers?

Wil je nog iets toevoegen aan dit interview?
Hoe erg je ook voelt dat je vastzit in je herstel en niet bent
waar je zou willen zijn, verandering is en blijft mogelijk. Geef de
hoop niet op en blijf aan je herstel werken. Je komt er wel!
Interview door Leon
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Hallo, ik ben Jurne en ik ben sinds half mei de
nieuwe stagiair bij het Herstelbureau.
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ingezet en dat maakte dat ik meer uit mijn isolement kwam
wat hard nodig was. Ik werd hier voor het eerst vergezeld met
gelijkgestemden en voelde ik me voor het eerst niet alleen en
écht begrepen. Het was hier dat ik voor het eerst eigen ervaringen deelde met anderen en terug kreeg dat ze daar zoveel aan
hadden in hun proces. Na de opname kwam ik erachter dat ik
mijn werk als timmerman niet meer wilde uitvoeren en besloot
me om te scholen, maar naar wat? Iets met mensen en in een
ondersteuning rol waarbij ik mijn eigen ervaringen inzet om
anderen bij te staan in zware periodes richting herstel.
En zo kwam ik op Howie the Harp en via hen bij het
Herstelbureau . In 2020 heb ik de cursus WMEE bij het
Herstelbureau gevolgd en was ondertussen druk bezig om
toegelaten te worden bij Howie wat lukte! Nu ben ik dus
halverwege mijn opleiding, is de cirkel rond en ben ik terug
bij het Herstelbureau maar nu als stagiair.
Het is een enerverend jaar, waar ik mezelf ontzettend tegen
kom in oude patronen en gedrag, wat maakt dat het een enorm
persoonlijk proces is. Zwaar maar tegelijkertijd zo waardevol
en leerzaam, de spiegels die ik krijg door klasgenoten en de
triggers die daarbij komen kijken zijn allemaal uitnodigingen

4 december 2020 ben ik begonnen aan de opleiding tot
ervaringsdeskundige bij Howie the Harp en zit nu in de
stageperiode. Ik woon op een kleine woonboot gelegen tussen
de weilanden in Wilnis, een dorpje vlakbij Vinkeveen en vind
hier rust en vrijheid. In mijn vrije tijd luister ik graag naar
muziek en kijk een serie of film, kijk ik graag naar Ajax en de
F1, maar vind ik een boek lezen ook erg fijn. Sinds drie maanden boks ik drie keer in de week wat me enorm goed doet,
zowel lichamelijk als geestelijk. En vooral dat laatste is heel
belangrijk voor me.

om naar mezelf te kijken. Mijn kijk op herstel sinds ik met deze
opleiding bezig ben en de trainingen die ik volg bij het
Herstelbureau, zetten mijn bewustzijn volledig open. Gezonde
keuzes maken in het leven en de acceptatie ervaren van mijn
gevoeligheden helpen me nu verder op mijn pad naar een
stabieler, vrolijker en liefdevoller leven.
Warme groet, Jurne

Want waarom nou de opleiding Howie the Harp? Ik heb in mijn
leven meerdere ontwrichtende fases beleefd en heb daarbij een
psychische kwetsbaarheid, deze kwetsbaarheid (al zeg ik liever
gevoeligheid) bracht me begin 2019 tot een dieptepunt in mijn
leven waarbij ik uit het leven wilde stappen. Ik heb me toen
vrijwillig laten opnemen op een GGZ zorgboerderij en dit is een
kantelpunt geweest in mijn leven en kijk op herstel.
Zo werkte ik op het land met mijn handen in de aarde en had
ik een geweldige klik met mijn therapeut. De activatie werd

Herstel en Werk

WRAP by night

Herstel en Werk gaat over hoe je (vrijwilligers)werk van invloed kan zijn op je
persoonlijke herstel. Wil je meedoen?

Zou jij graag de training Wellness Recovery
Action Plan (WRAP) willen volgen, maar lukt
dit niet overdag dan bieden wij je de kans.

Op 5 t/m 18 november gaan we van 10.00 tot 12.00 uur
op het Herstelbureau aan de slag.

WRAP by night, vanaf donderdag 11 november t/m
13 januari kan jij de training WRAP volgen in de
avonduren van 19.00 tot 21.00 uur. Lijkt het je wat?
Geef je dan op via herstelbureau@hvoquerido.nl

Voor meer info en aanmelden:
herstelbureau@hvoquerido.nl
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Insiders art
Een paar jaar geleden kwam ik er achter tijdens
een groepstherapie welke ik volgde voor traumaverwerking dat ik talent had voor tekenen en
kleuren van Mandala’s en andere tekeningen.

zo dat ik binnen korte tijd meerdere teken- en kleurboeken
cadeau kreeg waar ik tot heden vandaag mee aan de gang
kan als ik weer zulke gevoelens in mezelf voel opkomen.

Zo lag er altijd een velletje met een nog niet ingekleurde
mandala klaar om even mijn gedachten te verzetten als iets te
heftig werd wat iemand vertelde en het bleek een schot in de
roos voor mij. Ik voelde me tot rust komen als ik me eraan
overgaf en begon te kleuren.
Na een paar sessies nam ik een nog niet ingekleurd vel mee
naar huis, kocht bij de Hema een setje kleurpotloden en
ging dit inzetten als ik merkte dat er onrust in mij was of zich
opbouwde. Ik ging dan met een zacht muziekje op de achtergrond aan tafel zitten en kon uren geduldig kleuren, iets wat
me totale rust schonk en me ongelofelijk tevreden maakte als ik
zag welk resultaat er uit kwam. Ik liet dit dan ook aan vrienden
of mijn beide bonusdochters zien en ze waren enthousiast, zelfs

In het kader van herstel weet ik nu dat dit echt iets is geworden
waar ik me aan kan en durf overgeven, zo helpt het mij om alle
negatieve gedachtes uit te schakelen en volledig tot mezelf te
komen als ik dit doe en het geeft me ook nog een goed gevoel
als er weer eentje af is.
Inmiddels hangen er een paar mooie gemaakte mandala’s bij
mij aan de muur waar ik zelfs trots op ben.
Manfred

Creativiteit kan een enorm positieve invloed hebben op je
herstel. Heb jij creatief werk en/of doe je iets creatiefs 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.

Nieuws van het Herstelbureau

Boekverslag
Zachtop lachen, Malou Holshuijsen
Dit boek is vrij recent
verschenen en nu al een van
mijn favorieten. Het autobiografische verhaal begint met
een heftige gebeurtenis in het
heden van de hoofdpersoon
Malou. In de volgende hoofdstukken blikt ze terug op haar
jeugd en de geheimen die er
in haar familie en die van haar
hartsvriendin spelen. Het is top
secret. Er mag niet over gesproken worden. Maar waarom
eigenlijk niet? vraagt Malou zich
al op jonge leeftijd af.
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van dialogen. Deze zijn de zowel humoristisch als hartverscheurend. Zo vertelt ze aan haar therapeut dat ze vrijwel niet slaapt
en alleen Vliegtuigslaapjes heeft.
‘Korte slaapjes die verstoord worden door stewardessen die komen vragen of je zin hebt in een opgepiept nat ei en een
gortdroge croissant. De stewardess komt bij mij in de vorm
van hyperventilatie, het natte ei is mijn eigen geschreeuw en
de droge croissant zijn de vreselijke nachtmerries.’
Stap voor stap wordt haar muur van afweer afgebroken.
De therapeut is niet af te leidendoor haar humor. Ze gaan
samen de oorsprong van haar angst onderzoeken die bij een
gebeurtenis in haar jeugd ligt. Malou krijgt EMDR behandelingen.
Langzamerhand komt haar gevoel weer terug en wordt de angst
steeds minder. Wat ik zo goed vind aan het boek is dat het vanuit
de persoon met de PTSS wordt beschreven. Malou Holshuijsen
schrijft er realistisch en tegelijkertijd humoristisch over.

Om te overleven hebben zij en haar broer een hard soort
humor ontwikkeld. Pijnlijke en verdrietige gevoelens laat ze niet

Deze manier van schrijven was ik nog niet eerder tegen gekomen
in verband met zo’n zwaar onderwerp. De angsten van de hoofdpersoon zijn bijna voelbaar. Ook het irreële ervan en de schaamte
ervoor. Dat was voor mij herkenbaar. Ik denk dat veel lezers er

meer binnen komen. Als ze in haar volwassen leven steeds meer
last van angsten krijgt, niet meer durft te slapen en bang is op
straat, komt ze bij een therapeut terecht. Ze blijkt last te hebben
van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).
De hoofdstukken met gebeurtenissen uit haar jeugd worden
afgewisseld met die van de gifbeker slok 1 t/m 14 waarin het
verloop van haar therapie wordt beschreven in de vorm

herkenning in kunnen vinden. In iets van zichzelf of van iemand
uit hun omgeving. De rol van de therapeut wordt duidelijk in de
dialogen vanuit de spreekkamer. Hij/zij legt eenvoudig en helder
de betekenis uit van termen als PTSS en EMDR. Ik hoop dat het
boek de lezers hoop en moed zal geven om het gevecht met hun
angsten aan te gaan.
Annemarie

Activiteiten

Herstellen doe je Zelf in 12 bijeenkomsten kijk je

Herstelgroep In een Herstelgroep kom je regelmatig bij

naar je eigen herstelproces en ontdek je je eigen kracht
en mogelijkheden.

elkaar om je gezamenlijk te verdiepen in diverse thema’s.

Mindfulness bij Herstel in 9 bijeenkomsten ga je aan

Kennismaken met Herstel in 5 bijeenkomsten maak

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.

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 ontdek je of je deze wilt gebruiken in
(vrijwilligers)werk.

Bewegen en Herstel

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

De Vrijplaats elke donderdagochtend ben je tussen 10.00
en 11.30 uur welkom op het Herstelbureau. Voor informatie
over Herstel en Ervaringsdeskundigheid, om anderen te
ontmoeten en voor de gezelligheid.

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 Recovery Action Plan (WRAP)
Opfris Bijeenkomsten elke laatste woensdag van de
maand van 15.30 tot 17.00 uur, via ZOOM.

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.

Nieuws van het Herstelbureau
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Programma Herstelbureau* oktober t/m december 2021
Groepen*

Wanneer

Waar

Aanmelden nodig?

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 ‘t Kruidvat

Vrijdag van 15:00 tot 16:00 uur

Huis Van De
Buurt ‘T Kruidvat
(Diemen)

Geen aanmelding nodig,
iedereen is welkom

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

13 oktober, 16 november & 6 december
van 15:00 - 16:30 uur, 27 augustus, 1
september ‘22 van 10.00 tot 11.30 uur

Zoom

Voor iedereen die heeft
deelgenomen aan de
Mindfulness bij Herstel

Multiloog bijeenkomst

Maandag 1 november
van 19:00 tot 21:00 uur
Inloop vanaf 18:30 uur

Herstelbureau

Aanmelden verplicht, iedereen is
welkom

Themagroep Varikstraat

Elke derde dinsdag van de maand
van 11:00 - 12:00 uur

HVO-Querido
locatie Varikstraat

Alleen voor bewoners Varikstraat

WRAP (Wellness Recovery
Action Plan) 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?

Herstel en Werk

Vrijdag 5 november t/m 3 december
van 10:00 tot 12:00 uur
5 bijeenkomsten

Herstelbureau

Aanmelden

HOP (Honest, Open & Proud)

Maandag 6, 13 & 20 december
van 13:30 t/m 16:30 uur
3 bijeenkomsten
terugkomdag: maandag 24 januari ‘22

Herstelbureau

Aanmelden

HOP (Honest, Open & Proud)

Dinsdag 18, 25 januari en 8 februari ‘22
van 13:30 t/m 16:30 uur
3 bijeenkomsten
terugkomdag: maandag 8 maart ‘22

Herstelbureau

Aanmelden

Kleur je Leven

Dinsdag 7 december t/m 4 januari ‘22
van 14:00 t/m 15:30 uur
5 bijeenkomsten

Herstelbureau

Aanmelden

WRAP (Wellness Recovery
Action Plan) by night

Donderdag 11 november t/m 13 januari
van 19:00 tot 21:00 uur
9 bijeenkomsten
(30 dec. geen bijeenkomst)

Herstelbureau

Aanmelden

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

