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 Nieuwsbrief 

 Gelukkig Nieuwjaar 



Meer aandacht voor mantelzorgers 
in 2016 
Mantelzorgers van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid vormen een 
specifieke groep binnen de mantelzor-

gers, met eigen behoeften. De zorg is 
vaak zwaarder door de onvoorspelbaar-
heid, het grote appel, de grote psychi-

sche belasting, de onmacht en verdriet. 
Wij willen ons in 2016 extra inzetten 

om samen met familie en naasten 
(familie ervaringsdeskundigen) andere 
familie en naasten praktisch en emotio-

neel te ondersteunen. Het doel is dat men zich gesteund voelt 
door iemand met een vergelijkbare ervaring. 

 
Cliëntenraad Sociaal Domein 

In de nieuwe cliëntenraad Sociaal Domein zal Kompassie (vanaf 
2016) de belangen van Haagse burgers met psychische kwets-
baarheid behartigen.  

Kompassie neemt zitting in de Cliëntenraad, de deelraad Partici-
patie en de deelraad WMO. 

 
Fijne feestdagen 
Het jaar is omgevlogen. Mooie, bijzondere momenten zijn dit jaar 

voorbij gekomen. Maar we zien ook dat de positie van kwetsbare 
mensen onder druk komt te staan. Het participeren in deze       

samenleving is niet altijd eenvoudig, ondanks dat een ieder dat   
zo graag zou willen. Van belang blijft het persoonlijke contact, de 

aandacht en het bieden van een luisterend oor.  

Dank aan onze partners in het veld voor de goede samenwerking 

en ik wens u, namens alle medewerkers en vrijwilligers, fijne 

feestdagen en een goed en gezond 2016.  

 
Jacqueline van den Bos,  
directeur stichting Kompassie 

 Van het management 



De Windroos Leiden 
Op 23 november jl. zijn we op bezoek geweest bij De Windroos in 
Leiden. We hebben ons laten informeren over de doelstellingen, 

mogelijkheden en resultaten van deze zogeheten toekomst-
trajecten. Herstel door onderwijs is het motto. 

De Windroos biedt diverse onderwijstrajecten aan, voor iedereen 
tussen de 18 en 30 jaar met psychische of psychiatrische proble-
men. De kern van het programma is onderwijs. Iedereen werkt op 

zijn eigen niveau en tempo.  
Er kan gekozen worden uit zeven verschillende trajecten: 

1. Schoolkeuze: naar welke school wil ik? 
2. European Computer Driving License (ECDL) 
3. Voorbereiding op toelatingsexamen MBO-2 

4. Naar school (voorbereiding op regulier onderwijs) 
5. Begeleiding bij zelfstudie 

6. Huiswerkbegeleiding 
7. Verkenning: welk traject wil ik volgen? 

Er kunnen meerdere trajecten na elkaar 
worden gevolgd. 
Meer informatie: www.dewindroos.com  

 
De Regisseur  

De Regisseur is sinds september te vinden vlakbij het vrouwtje 
van Scheveningen, op de parterre van de Jacob Pronkstraat 6.  
De activiteiten van de Regisseur worden aangeboden vóór, maar 

vooral ook dóór bewoners van stichting Anton Constandse, én  
verder iedereen in Den Haag die psychisch kwetsbaar is.  

Zij organiseren onder andere Herstelwerkgroepen, verdiepings-
cursussen en educatieve themamiddagen.  
Iedere dinsdagochtend is er tussen 09:30-12:30 uur Open Inloop, 

waar je welkom bent voor een gezellig gesprek en/of vragen kunt 
stellen aan één van de Herstel-ambassadeurs. Ook zijn er op  

initiatief van cliënten diverse praat– en doegroepen actief. 
Er is géén WMO-aanvraag nodig voor deelname aan de Regisseur. 
Meer informatie: 

Annebel Brückel, a.bruckel@stichtingantonconstandse.nl of  
Hilma Neeleman, h.neeleman@stichtingantonconstandse.nl 

 

                           Gluren bij de buren
           



Lieve mensen,  

 
Mij is gevraagd om een kort stukje 

te schrijven over wat meditatie voor 
mij betekent. Een mooi moment zo 
voor de Kerst. 

 
Ik ben Paul, 55 jaar, vader van  

Sander 23 en Maartje bijna 20 jaar.  
Gedurende 3 jaar ben ik actief in 
herstel van een alcoholverslaving. 

Twee jaar geleden liep ik bij het 
Plein een prachtige oudere dame, 

geheel gekleed in het wit, uit India 
tegen het lijf. We kwamen aan de 
praat. Ze nodigde me uit om de  

volgende morgen naar de Zeestraat 
te komen voor een kopje thee en een vervolg te kunnen hebben 

op ons open en plezierig verlopen gesprek. Op de gevel zie je  
Spirituele Academie staan. “Zie maar…” 

 
Tien uur stond ik er. Ik werd er alleraardigst ontvangen en ze  
wisten al dat ik zou komen. Daar kwam ‘zuster Mina’ met een kop 

thee aan gelopen en weer geheel gekleed in het wit. Na een ruim 
één uur durend gesprek vroeg ze of ik met haar als afsluiting een 

meditatie wilde doen. Tijdens mijn opname in de kliniek had ik wel 
eens mindfulness gedaan, dus zei ik volmondig “Ja”. 
 

Tot op de dag van vandaag mediteer ik dagelijks, kom ik wekelijks 
bij de Academie en is het een vast patroon in mijn leven gewor-

den. Maar waarom? 
Het is een moment dat ik vrij maak voor mijzelf. Mijn geest en lijf 
echt rust geef en gun. Dat iedere gedachte er mag zijn zonder 

enig oordeel. Dat ik liefdevol voor mijzelf ben. Ik probeer het 
‘echt’ stil in mij te maken en ben bewust met grote thema’s bezig 

zoals vrede, zuiverheid en liefde. 

Even voorstellen: Paul Huttenhuis ... 



In het dagelijks leven levert het me veel positiviteit op! Dat ik leer 

om zonder vooroordelen te leven, hoewel ik me er nog steeds op 
betrap hoe moeilijk dat dat is. Dat iedereen gelijkwaardig is, we 

elkaar nodig hebben. Ik tracht te handelen vanuit wederzijds res-
pect. Mijn focus ligt meer op de mogelijkheden, innerlijke vrede te 
hebben met mijn tekortkomingen. Niemand is perfect. Het biedt 

me een liefdevolle blik in de wereld met het geloof dat er voor een 
ieder hoop is! Dat ik mijn angsten zelf creëer en leer om hulp te 

vragen, en dat die hulp er dan ook is. Dat geeft zelfvertrouwen. 
Soms voel ik echte vrijheid, door een rustige buikademhaling en 
gedachten los te laten van alle aardse elementen.  

Het samen bezig zijn aan een gemeenschappelijk doel, zonder 

mijn ego te strelen, schenkt mij echte voldoening. Zuiverheid in 
de breedste zin van het woord is steeds meer gaan leven in mij.  

Ik voel het als ik een gedachte heb of handel met een ander  
belang, dat het niet puur is. Eigenlijk is meditatie een erg gezond 
medicijn voor mij, daar kan geen biertje tegenop! 

 
Daarom collega’s, ben ik trots dat ik als lid van de voorlichtings-

groep een klein steentje kan bijdragen aan diegenen die onze hulp 
nodig hebben. Met veel  KOMPASSIE! Ik wens iedereen een vredi-
ge Kerst en een liefdevol 2016!! Om Shanti. 

   … en de betekenis van meditatie 



Dinsdag 1 december jl. werd de 

interactieve bijeenkomst ‘Het is 
nooit te laat’ bij Kompassie in 

het pand gehouden. Een gezellig 
gevulde benedenverdieping, met 
totaal zo’n 50 stoelen bezet.  

Daniël Krikke, van stichting 
Ideefix, toonde eerst zijn film 

’Psychose!’. Gemaakt nadat hij 
zelf hersteld was van een psy-
chose. Bedoeld om kennis en  

begrip rondom psychose te  
vergroten, en een vroege  

interventie te bevorderen.  
Want: hoe eerder je erbij bent, 
hoe beter ... 

 
Na de film trad Daniël in gesprek met het publiek, dat voor het 

merendeel bestond uit sociaal werkers, begeleiders en naastbe-
trokkenen. Wederzijdse ervaringen en kennis werden gedeeld.  

 
Wanneer je psychotisch bent, ben je het contact met de 
‘werkelijkheid’ kwijt. De voornaamste kenmerken zijn wanen 

(ideeën of overtuigingen die niet overeenstemmen met de werke-
lijkheid) en hallucinaties (prikkels waarnemen die er niet werkelijk 

zijn, meestal het horen van stemmen). Een psychose kan getrig-
gerd worden door een combinatie van stress, cannabisgebruik en 
erfelijkheid.  

Vroeg signalering is belangrijk, maar de omgeving zal neigen hun 
vermoedens weg te praten. Het vergt moed van de naaste om te 

erkennen dat er iets mis is. Een moeder uit het publiek vult aan: 
“We wisten wel degelijk dat er iets goed mis was, maar het ont-
brak ons aan de juiste kennis.” 

 
Om tot herstel te kunnen komen is het humanitaire aspect erg  

belangrijk, hetgeen soms gemist wordt in de behandeling.  
 

 Bijeenkomst Het is nooit te laat 



   Bijeenkomst Het is nooit te laat 
                                                                                   vervolg 

Het oprechte contact van mens tot mens is wezenlijk en creëert 

een opening. Bijvoorbeeld door hele normale vragen te stellen: 
“Hoe voel je je? Hoe is het om je zo te voelen? Hou zou je je wíllen 

voelen? Wil je hulp daarbij?”  
Eén van de aanwezigen heeft de ervaring dat behandelaren soms 
terug schrikken voor het verdriet dat een psychose met zich mee-

brengt. Dit wordt niet bespreekbaar gemaakt, terwijl het er wel is. 
Het stellen van een (nieuw) doel is heel belangrijk. Ga samen op 

zoek naar de ‘twinkeling’, focus op iemands krachten en skills, waar 
wordt hij of zij enthousiast van? 
En … luister goed, luister met de intentie om de ander te begrijpen, 

niet alleen maar om te kunnen antwoorden. 
 

Wat kun je doen om te voorkomen dat de psychose zich opnieuw 
aandient? Daniël zelf is niet bang meer voor herhaling. Hij kent zijn 
grenzen en weet wat hem goed doet. Hij let goed op zijn lifestyle 

(gezond eten, bewegen, voldoende rust etc.) en daarin wordt hij 
ook gesteund door zijn omgeving.  

 
“Life is a feeling process” 

Na afloop konden bezoekers terecht bij de informatietafel, waar  

het foldermateriaal van familievereniging Ypsilon gretig werd  
afgenomen. 

Meer informatie: www.hetisnooittelaat.nl  
Je kunt hier ook de DVD en/of het werkboek bestellen. 



 Het Aandachtscentrum op bezoek 

Donderdag 19 november hadden we de vrijwilligers van het 

Aandachtscentrum over de vloer. Nog geen 230 meter van 
ons verwijderd (Schoolstraat 18) bedienen we deels dezelf-

de doelgroep. Dat maakte dat Kompassie gevraagd was de 
vrijwilligersavond van hen invulling te geven. 
Na een korte introductie over de activiteiten en projecten van 

Kompassie, lichtte één van onze vrijwilligers aan de hand van haar 
ervaringsverhaal toe wat het betekent om psychisch kwetsbaar te 

zijn en hoe het zich kan uiten. Met elkaar gingen we op zoek naar 
de beste benadering. 
Een aantal verzamelde tips: 

 Maak contact, luister goed, de ander mag er zijn 
 Creëer veiligheid, rust, stilte 

 Wees uitnodigend, bied een opening 
 Vraag wat iemand wil (vul niet zelf in) 
 Wees open, eerlijk en respectvol 

 Benoem je emotie (van jezelf en van de ander) 
 Vraag niet ‘waarom’, informeer naar ‘wat maakt het dat …’ 

En wat vooral niét: 
Te persoonlijk, veroordelend inzetten of zeggen dat je het allemaal 

wel begrijpt (maar onmogelijk allemaal kúnt begrijpen) 

Expositie 
Het Aandachtscentrum exposeert van maandag 9 november tot en 

met zaterdag 9 januari meer dan twintig iconen van kunstenaar 
Eltjo Limborgh. 
Meer info: www.aandachtscentrumdenhaag.nl 

http://iconenschilderzeist.nl/


Stichting Crisiskaart® een feit 
Op 2 december 2015 is Stichting Crisiskaart® 
Nederland opgericht. Het belangrijkste doel van 

deze Stichting is het verlenen van het kwaliteits-
keurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in  

Nederland. Het keurmerk kan worden verleend 
aan crisiskaart-projecten die voldoen aan de 
kwaliteitscriteria.  

Crisiskaartprojecten zijn gericht op het opstellen van crisisplannen 
en de uitgifte van Crisiskaarten®. Zij vormen een instrument bij 

uitstek voor mensen met een psychiatrische aandoening om  
afspraken te maken over de door hen gewenste steun, hulp,  
opvang en behandeling als het minder goed met hen gaat.  

In een crisisplan staan afspraken met hun omgeving, naastbetrok-
kenen en hulpverleners. Afspraken rond hun aandoening en zorg, 

administratief/financieel beheer, hun thuis, sociale contacten, 
(vrijwilligers)werk, huisdieren, etc.  

Ook Kompassie heeft twee crisiskaartconsulenten in huis, die u 
kunnen ondersteunen bij het opstellen en onderhouden van een 
Crisiskaart®. Meer informatie: www.crisiskaartggz.nl 

 
Kennisdag gemeente Den Haag 3 november jl. 

Meer dan 400 mensen waren op  
3 november aanwezig op de  
kennisdag, specifiek bedoeld voor 

alle medewerkers van de Sociale 
Wijkzorg Teams en van de Service-

punten. Er is die dag veel kennis 
uitgewisseld en volop gewerkt aan 
het uitbreiden van het professionele 

netwerk. Kompassie was één van 
de organisaties die tot twee maal 

toe een workshop heeft mogen  
verzorgen, over de Kracht van 
Kompassie.  

Op www.kennisdagdenhaag.nl is meer informatie over deze dag  
te vinden, waaronder veel van de presentaties die tijdens de work-

shoprondes zijn gegeven. Maar ook een filmpje en enkele foto’s. 

                 Nieuws 
           

http://www.crisiskaartggz.nl/


Cool Event Scheveningen 

Van 15 november 2015 t/m 17 januari 2016 wordt Scheveningen 
omgetoverd tot een winterparadijs. Voor het Kurhaus ligt een 

schaatsbaan van 600 m2; het ‘Kurhausplein on Ice’ en vanaf 3  
december 2015 opent een 30 meter lange ijsglijbaan op de boule-
vard; de ‘Palace Fun Slide Boulevard'. Een dagkaart voor de 

schaatsbaan kost 5 euro, exclusief schaatshuur. De schaatsbaan is 
dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur.  

Kijk voor meer informatie op www.cooleventscheveningen.nl  
 
Koning Winter Den Haag 

Koning Winter tovert Den Haag tussen 10 december en 17 januari 
om tot sfeervolle Winterresidentie.  

Kijk voor meer informatie op www.koningwinterdenhaag.nl  
 
De Gekke Geit Bluesavond op woensdag 23 december 

Vanaf 21.00 treden bluesartiesten uit binnen en buitenland op in 
De Gekke Geit aan de Lutherse Burgwal 5. Hoge kwaliteit blues in 

de lage landen. Kijk voor meer informatie op www.degekkegeit.nl 
 

Moerwijk Kersttheater 
Op 24 december worden de straten van Moerwijk omgetoverd tot 
een kersttheater: Maria in de kapsalon, de herders op de stoep en 

de wijzen in een binnentuin. Deelname is gratis.  
Starten kan tussen 19.00 en 20.00 vanaf de Kinderwinkel, met 

een groepje wandel je dan langs de scènes van het kerstver-
haal, de wandeling eindigt met chocolademelk, kerstmuziek en 
vuurkorven op het plein voor de Marcuskerk.  

Hier gaat het feest tot ongeveer 21.00 uur door.  
 

Festival Carnivale 
Festival Carnivale Den Haag biedt tijdens de kerstvakantie van 27 
tot en met 30 december 2015 een winterse kermis met vermaak 

en vertier uit alle windstreken. Ontdek in het Haagse Huijgenspark 
een magische wereld. Entreetickets voor Festival Carnivale kosten 

7,50 euro. Wie na 22:00 uur komt, betaalt voor een kaartje 4 eu-
ro. Het festival is dagelijks geopend van 15.00 uur tot 01.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.carnivaledenhaag.nl  

 Activiteiten rond kerst in Den Haag 
  inventarisatie door MSS Den Haag 

http://www.cooleventscheveningen.nl
http://www.koningwinterdenhaag.nl
http://www.degekkegeit.nl
http://www.carnivaledenhaag.nl


Vreugdevuur Scheveningen 
Jaarlijks van 27 tot en met 31 december vindt er op het Noorder-
strand van Scheveningen de opbouw plaats van het Vreugdevuur 

Scheveningen. Dit is een Scheveningse traditie met als inzet om 
het hoogste vreugdevuur van Nederland te organiseren. Het 

vreugdevuur wordt op oudejaarsavond rond middernacht aange-
stoken en is gratis te bezoeken. Vanaf de boulevard van Scheve-
ningen heb je een goed uitzicht op dit gigantische vreugdevuur. 

Kijk voor meer informatie op www.vreugdevuur-scheveningen.nl  
 

Staatsloterij Vuurwerkshow op oudejaarsavond 
Vanaf een drijvend podium op de Hofvijver genieten van optre-

dens, de oudejaarstrekking, TV opnames en een vuurwerkshow. 

Orgelconcert op 1 januari 2016 om 15:30 
Akoestiek van de kerk en het schitterende orgel zijn een ware oa-

se voor muziekliefhebbers! Vele organisten uit zowel het buiten-
land en het binnenland hebben op dit orgel geconcerteerd. Op het 

programma staan werken van Bach, Guilmant, Marinus de Jong, 
Max Reger en delen uit de notenkraker van Tsjaikovski. Dit laatste 
bekend werk is door Herman van Vliet speciaal voor dit concert 

bewerkt voor de orgel. Herman van Vliet zal het concert  
beëindigen met een koraal-

bewerking van eigen hand.  
Locatie is in de Lutherse  
Kerk Den Haag. 

 
Websites met  

kerstactiviteiten  
Kijk voor meer ideeën voor 
leuke activiteiten in Den Haag 

op de volgende websites: 
www.denhaag.com 

www.haagseouderen.nl 
www.kerkindenhaag.nl 
www.ooievaarspas.nl 

 
De volledige kerstkalender is te vinden op www.mssdenhaag.nl 

 Activiteiten rond kerst in Den Haag  
            vervolg 

http://www.vreugdevuur-scheveningen.nl


Kompassie is een onafhankelijk stedelijk steunpunt, voor 
iedereen uit Den Haag met een psychische kwetsbaarheid 
én hun naasten.  

U wordt geholpen door ervaringsdeskundige vrijwilligers. 
Wij willen ons uitgebreide folderaanbod graag actueel hou-

den en informatie ontvangen over jullie activiteiten, zodat 
we onze bezoekers juist kunnen informeren en verwijzen. 
Hou ons s.v.p. op de hoogte. 

 
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 
           E info@kompassie.nl 
 

Voor meer informatie kunt u  
terecht op onze website: 

www.kompassie.nl 
 
 

Kompassie op de kaart 

U bent van harte welkom van 
maandag t/m vrijdag 10:00 - 16:00 uur 


