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 WIE ZORGT PRAAT MEE ... 



Beeldmerk in een nieuwe jas 
In samenwerking met Studio Piraat  

hebben we een gloednieuwe folder  
ontworpen welke een goed overzicht 

geeft van onze activiteiten. Het logo en 
lettertype van het PR materiaal zijn    
opgefrist en geactualiseerd, wel nog 

zeer herkenbaar. We hebben ook een 
ansichtkaart gemaakt, zie pagina 2.    

De kaart is handzaam en is makkelijk uit 
te delen. Deze zomer gaan we op pad 
om het materiaal te verspreiden, maar 

mocht u alvast een setje willen ontvan-
gen, neem dan contact met ons op via info@kompassie.nl. Dan 

sturen wij het u toe of we komen het bij u langs brengen. Mocht u 
ons materiaal structureel willen ontvangen, kunt u aangeven dat u 

of uw organisatie interesse heeft. Eén van onze vrijwilligers zal 
dan regelmatig de kaarten, folders en/of posters komen aanvullen. 
 

Signalen omtrent de WMO                                                    
Wij willen graag signalen omtrent de invoering van de WMO verza-

melen, wat gaat er goed of minder goed. Kunt u overweg met het 
formulier Advies op Maat, wordt u adequaat geholpen? Wij willen 
de gemeente op de hoogte houden en hen snel informeren als de 

dienstverlening verbeterd kan worden. Ook kunnen we u onder-
steunen in het steunpunt. 

 

De zomer in zicht                                                                 

Langzaam komt er iets meer rust na een hectisch jaar, voor ons 
allen even een moment om uit te rusten en van de zon te genie-

ten. Wij wensen een ieder een heerlijke zomer toe, uiteraard blijft 
ons steunpunt gedurende de zomer geopend en bent u van harte 

welkom. 

Jacqueline van den Bos, directeur Kompassie 

VAN HET MANAGEMENT 

 



 VAN HET MANAGEMENT 

restyle beeldmerk Kompassie 



Maar liefst 160 mensen vonden donderdagavond 11 juni jl. 
de weg naar Buurt– en Kerkhuis Bethel in Den Haag. In  

deze sfeervolle ambiance bezochten zij de intieme muzikale 
voorstelling ‘Hou me los’, georganiseerd door Kompassie, 

MSS Den Haag en cliëntenraad Parnassia. 
Zangeres en actrice Nynka Delcour en pianist Rob Stoop speelden 
voor iedereen die in zijn/haar omgeving te maken heeft (gehad) 

met psychische problemen. In de zaal bevonden zich dan ook veel 
‘ouders van’ en ‘zussen/broers 

van’, soms ook ‘op stap met’. 
Gevoed door haar eigen ervaring 
zong en vertelde  Nynka op  

persoonlijke, ontroerende en  
grappige wijze over het loslaten  

en vasthouden van haar grote  
verdwaalde broer. De worsteling 

en de inwerking ervan was voor 
velen zeer herkenbaar. 
 

Inmiddels heeft Nynka het plan  
opgevat om ook een documentaire 

te gaan maken over de relatie met 
een familielid met een psychotische aandoening en de impact 
daarvan op de omgeving (waaronder familie), geheten ‘Vuile was?’ 

Kan de omgeving bijdragen aan herstel of overheerst vooral 
schaamte, rouw en onmacht?  

 
Familievereniging Ypsilon, die de voorstelling en het thema een 
warm hart toedraagt, is hiertoe een crowdfundingactie gestart. Zij 

hopen het benodigde bedrag van €5000,- eind september bijeen 
te hebben. Iedere bijdrage is welkom, maar wie €25,- doneert op 

IBAN NL 28 INGB 0755875605 t.n.v. L.M. van den Nieuwendijk en 
A. de Vries-Maas én naam en adres vermeldt op de overschrijving, 
krijgt de dvd met een persoonlijke boodschap thuisgestuurd. 

Zie ook: www.krachtvanbeleving.nl/producties/hou-me-los 

 

VOORSTELLING HOU ME LOS 

psychische kwetsbaarheid in de familie 



Hoi iedereen,  

Mijn naam is    

Menno en ik ben 

hier als ervarings-

deskundige in    

augustus vorig  

jaar begonnen.      

Hiervoor werkte   

ik 24 jaar bij het 

Korps Landelijke 

Politiediensten.  

Voor mijn gezondheid moest ik stoppen en aldus ben ik op zoek 

gegaan naar vrijwilligerswerk en ik heb dat gevonden bij Kompas-

sie. Twee gesprekken met de werkbegeleiders en ik was helemaal 

om. Mijn ervaringsdeskundigheid betreft Asperger, ADHD, depres-

sies en verslaving. Ik heb hier mee leren omgaan door verschillen-

de therapieën. Datgene wat ik in die tijd geleerd heb, wil ik graag 

hier bij Kompassie in de praktijk brengen.  

Ik heb altijd wat met mensen gehad, herken hun kwetsbaarheid 

en wil graag met raad en daad bijstaan. De sfeer bij Kompassie is 

dermate plezierig dat ik direct het idee van thuiskomen had. Het 

‘cliché’ een warm bad is hier echt van toepassing. Werkbegeleiders 

en vrijwilligers gaan goed met elkaar om. Er is tijd voor iedereen. 

Om mij verder te ontwikkelen heb ik een cursus kunnen volgen, 

‘Werk maken van Herstel’. Het geven van presentaties heb ik ont-

dekt tijdens die cursus. Dat is iets wat ik erg graag wil doen, ik 

heb er nu twee gegeven en heb honger naar meer.  

Kompassie geeft mij een reden om op te staan en een zinvol leven 

te hebben. Ik hoop hier nog jaren te kunnen zijn met al mijn lieve 

collega’s.   

EVEN VOORSTELLEN 

Menno  Bults, vrijwilliger 



Nu het Landelijk bureau van  
Ypsilon recent is neergestreken 
in de Hofstad (Bezuidenhout-

West), leek het ons aardig om 
een keer een bezoek af te leg-

gen aan deze ‘vereniging van 
familieleden en naasten van 
mensen met een verhoogde 

kwetsbaarheid voor psychose’.  
Hun nieuwe initiatief Psysalon viel 

in Den Haag samen met de jaarlijk-
se vrijwilligersuitstap van Kompas-
sie. Gelukkig kon Miranda een week 

later alsnog aanschuiven, in Pijnac-
ker. Buiten was het 34 graden, 

toch waren er zo’n twintig mensen 
bijeengekomen, in een relatief koel 

welzijnscentrum de Keijzershof. 
 
Met psysalon biedt Ypsilon een nieuwe vorm van voorlichting en 

ontmoeting, voor iedereen die betrokken is bij iemand met een 
kwetsbaarheid voor psychose. De bijeenkomsten worden georga-

niseerd volgens de laagdrempelige formule van het Alzheimer– en 
Autismecafé. In een serie bijeenkomsten worden (ervarings-)
deskundigen geïnterviewd over telkens een ander thema, waar de 

bezoekers actief bij worden betrokken. De ontmoeting staat  
centraal: luisteren en kennis opdoen, praten met ervaren mantel-

zorgers, delen van ervaringen en praktische tips. 
 
Deze eerste ronde  

bijeenkomsten had het 
thema ‘samen verder’ 

meegekregen. Hoe kun 
je als patiënt en man-
telzorger samenwerken 

aan herstel? 

BEZOEK PSYSALON 

1 juli 2015 



Het eerste deel van de avond stond in het teken van luisteren, 
naar het openhartige ervaringsverhaal van één van de voorlichters 

van ZOG Midden-Holland. Wanneer en hoe was het ‘mis’ gegaan, 
welke weg had hij sindsdien afgelegd, welke invloed had dit gehad 

op zijn directe omgeving en vice versa. Opvallend was het mo-
ment waarop zijn zus hem had laten inzien dat zijn verhalen en 
problemen teveel impact hadden op zijn ouders, zeker naarmate 

deze wat ouder werden. Dat pijnlijke besef heeft ervoor gezorgd 
dat hij nu op moeilijke momenten eerder contact zoekt met de 

professionele hulpverlening dan dat hij als vanzelf zijn ouders 
hiermee belast.  
 

Na de pauze was er volop ruimte voor praten en delen. Het was 
mooi om te zien hoe een relatief onervaren ouder, die recent in de 

voor haar volslagen onbekende wereld van de GGz terecht was 
gekomen, direct al veel emotionele steun ontving van haar door-

gewinterde lotgenoten. Maar ook kon ze rekenen op een aantal 
hele praktische aanwijzingen.  

“Wie zorgt praat mee” en “stel je 

als ouder niet afhankelijk op van de 
zorg”. Zomaar wat statements die 

in een notendop weergeven waar 
Ypsilon zich sterk voor maakt. 
 

Een volgende ronde psysalons zal 
waarschijnlijk het thema ‘omgaan 

met diagnose/stigma’ meekrijgen. 
In Den Haag hoopt Ypsilon dit jaar 
totaal drie psysalons te kunnen  

organiseren, dus houd de bericht-
geving daarover op de website van 

Ypsilon óf van Kompassie goed in 
de gaten.  
 

Meer informatie: www.psysalon.org 
 

BEZOEK PSYSALON 

vervolg 



Er bestaat een grote variëteit aan organisaties op het     
terrein van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteu-
ning, die niet worden gefinancierd vanuit de Zorgverzeke-

ringswet. Om meer aandacht te krijgen voor zelfmanage-
ment, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg 

heeft Coöperatie VGZ samen met het Landelijk Platform 
GGz (LPGGz) het initiatief opgevat om een aantal van deze 
organisaties financieel te gaan ondersteunen met Herstel-

euro's. 

Grote geïntegreerde GGZ-

instellingen zullen in 2015 
per ingekochte DBC van   
Coöperatie VGZ een symboli-

sche afdracht van €1,- doen; 
de zogeheten VGZ-

hersteleuro. Goed voor een 
Hersteleuroprijs van onge-

veer €25.000,- per regio. 

Uit maar liefst 40 inzendingen waren acht initiatieven genomi-
neerd, waaronder Kompassie: stuk voor stuk organisaties die    

positief bijdragen aan het op de kaart zetten van herstel en     

herstelondersteunende zorg.  

Op 8 juni jl. mochten deze organisaties zich kort presenteren aan 
een vakjury, en werden per regio (totaal vier) de winnaars bekend 
gemaakt. Team ED, het sociale uitzendbureau voor ervaringsdes-

kundigen, heeft voor onze regio de hersteleuroprijs in ontvangst 
mogen nemen. De jury noemde bij de uitreiking speciaal de Vlie-

gende Brigade, een groep ervaringsdeskundigen die in de buurt op 
zoek gaat naar mensen in een kwetsbare positie. Doordat de twee 
genomineerde organisaties uit het Zuiden (stichting Door & Voor 

en Zelfregiecentrum Venlo) besloten hun prijs te delen ging uitein-

delijk niemand van de genomineerden met lege handen naar huis. 

NOMINATIE HERSTELEURO 

8 juni 2015 



Zomerstek is een verzameling uiteenlopende leuke, zinnige, 
inspirerende en gezellige zomerse activiteiten op verschil-

lende locaties van STEK, wijkkerken en andere locaties in 
Den Haag. Ook dit jaar is de keuze weer groot. Iedereen 

kan meedoen. De belangstelling voor Zomerstek neemt elk 
jaar toe. In de zomer van 2015 wordt voor de tiende keer 
Zomerstek georganiseerd!  

 
Een greep uit het nieuwe programma:  

 

Wandelingen: armenzorgwandeling, vir-
tuele wandeling Archipel, rondleiding op 
’t Duin, beeldenwandeling Zuiderpark, 

bomenwandeling Duinoord en Haagse 
Beek. 

Creatief: brei een kitten, glitterballen 
maken, schilderen in de Oase, kantklos-
sen, zeepketting maken en tissuedoos 

bekleden. 
Cultuur: op bezoek bij de Graven van Holland, samen canons zin-

gen, muzikaal de natuur in, optreden van Marcel de Zoete en een 
kijkje in de Haagse ijzerindustrie. 
Spiritueel: spiritueel café, yoga en meditatief ontspannen, medita-

tief schilderen, armband met levensparels en sta- en stoelyoga. 
Culinair: workshop Babi Ketjap, eten bij Henk, bak- & kookmid-

dag, workshop Gado Gado. 
 
U kunt het volledige programma downloaden op 

www.zomerstek.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Anneke IJzerman op telefoonnummer (070) 318 16 16. 

 
Zomerstek is ALTIJD op zoek naar talenten die een activiteit willen 
verzorgen voor de volgende editie. Heeft u interesse (of kent u  

iemand) om aan Zomerstek mee te doen, neemt u dan contact op 
met Anita del Monte Lyon-Hendriks op telefoonnummer         

(070) 318 16 16 of adelmontelyon@stekdenhaag.nl. 

ZOMERSTEK 

13 juli—21 augustus 

http://www.zomerstek.nl
mailto:adelmontelyon@stekdenhaag.nl


Beautiful distress 
Beautiful distress is opgericht omdat 

veel mensen lijden aan de gevolgen van 
ernstige psychische ziektes. Er is relatief 

weinig maatschappelijke aandacht voor 
deze groep en hun problemen zijn vaak 
omgeven met taboes. Beautiful distress 

zet kunst in om dit lijden zichtbaar te 
maken en zo meer begrip en compassie 

te kweken voor mensen die kampen met 
psychische aandoeningen en hun naaste 
omgeving. Zij werken met kunstenaars 

van naam, die in hun oeuvre affiniteit 
met de doelstelling van de stichting heb-

ben laten zien. 
Meer info: www.beautifuldistress.com 

 
Socialrun 18 t/m 20 september 2015 
De Socialrun organiseert jaarlijks in september een non-stop  

estafetteloop van 555 kilometer in 48 uur. 
Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de vaak moeilijke positie 

van mensen met een psychiatrische aandoening.  
De Socialrun wil dat deze mensen een betere plek krijgen in de 
samenleving. Daarvoor moeten er grenzen worden verlegd en   

taboes verbroken. Met het evenement wordt geld ingezameld om 
projecten die stigmatisering tegen gaan financieel te ondersteu-

nen. Meer informatie of meedoen: www.socialrun.eu 

NIEUWS 

 

Artist: Aldo van den Broek 



Ongekend Haags in de lucht! 
Ongekend Haags is online op www.ongekendhaags.nl Het is een 

website van en voor mensen met een psychische beperking. Je 
vindt er uitgaanstips, inspirerende verhalen en columns en items 
over praktische zaken. Maar Ongekend Haags is meer dan een site 

alleen. Het is een community en zij willen, wellicht samen met jou, 
leuke dingen ondernemen. Ze creëren een sociaal netwerk op in-

ternet om elkaar te ontmoeten, informeren, steunen en inspire-
ren; als redactie willen ze laten zien wat hen en jullie bezig houdt. 
En hoe ieder op eigen wijze 

mee kan doen in Den Haag.  
Zo zijn ze 28 juni naar Parkpop 

geweest. Meer weten? Kijk op 

de site of de facebookpagina. 

Koningin Maxima opent Leontienhuis                                  

Koningin Maxima opende donderdag 9 juli officieel het Leontien-
huis in Zevenhuizen, een inloophuis dat ondersteuning biedt aan 

mensen met een eetstoornis. Het Leontienhuis is een initiatief van 

Leontien Zijlaard-van Moorsel.  

De voormalige top-
wielrenster leed zelf lange 

tijd aan een eetstoornis. 
Volgens haar is het een   
onderwerp waar nog steeds 

een taboe op rust. Met het 
inloophuis hoopt ze daarin 

verandering te brengen.  

Het huis is overigens niet     

alleen voor de mensen die 
zelf een eetstoornis hebben. Ook familieleden kunnen terecht voor 

een luisterend oor; niet van een arts of psychiater, maar van des-

kundige vrijwilligers. 

Bron: www.hartvannederland.nl 

NIEUWS 

vervolg 

http://www.ongekendhaags.nl


Kompassie is een steun- en informatiepunt waar we mensen 
met een GGz-achtergrond ondersteunen om de juiste oplos-

sing te vinden voor hun problemen. Wij willen daarom ons 
uitgebreide folderaanbod actueel houden. Hou ons dus op 

de hoogte. Wij willen graag informatie ontvangen over  
jullie activiteiten zodat we onze bezoekers juist kunnen  
informeren en verwijzen. 

 
Gelegen in de Haagse binnenstad is 

Kompassie vanuit alle richtingen zeer 
goed bereikbaar.  
Laan 20 bevindt zich vrijwel op de 

hoek, direct naast het politiebureau 
aan de Jan Hendrikstraat. 

De dichtstbijzijnde halte van het 
openbaar vervoer is Grote Markt.  

Hier stoppen tram 6, Randstadrail 2, 
3 en 4 evenals bus 25 en 130. 
 

Loop gerust eens binnen en u wordt  
verwelkomd met een kop koffie of 

een kop thee. 
 
  Stichting Kompassie   

  Laan 20 
  2512 GN  Den Haag 

  T (070) 427 32 40 
  info@kompassie.nl 
 

Voor meer informatie kunt u  
terecht op onze website: 
www.kompassie.nl 
 

 

           KOMPASSIE OP DE KAART 

 

BIJ KOMPASSIE BENT U VAN HARTE WELKOM 

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 


