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 Nieuwsbrief 

Niet Meer Zonder Jou  



De donderdagen van Kompassie 

Geen dag is hetzelfde bij Kompassie, 
maar één ding staat vast: de  

donderdagen zijn we in vól bedrijf.  
Met de komst van onze twee nieuwe 
collega’s is het soms dringen voor 

een werkplek. Ook wordt die dag 
eenmaal per drie weken de pilot 

training ‘aandacht voor levenskracht’ 
gegeven. Het plezier en de inzet 
waarmee de 11 cursisten de gastles-

sen ondergaan, is goed hoorbaar en 
voelbaar. Het kan gebeuren dat je 

ze ziet touw springen zonder touw 
op de binnenplaats (gastles Gezond 

Leven), of in groepjes aantreft op de grond, in een poging samen 

een puzzel op te lossen (gastles Samenwerking). Het avontuur  
begon direct al goed, toen iedereen werd uitgenodigd zijn eigen 

boekpersonage te beschrijven (gastles Taal).  
Ervaren waar je inspiratie en energie van krijgt, ervaren van eigen 

kracht, daar gaat het om. We zijn blij dat we met financiële steun 
van Samen Sterk zonder Stigma in de gelegenheid worden gesteld 
deze training te ontwikkelen, in samenwerking en samenspraak 

met de cursisten. Binnenkort staat de gastles Fotografie op het 
programma, daarna nog vier thema’s te gaan.  

 
Ondertussen is de donderdagmiddag ook het favoriete overleg-
moment van de belangenbehartigers. Er komt veel op hen af en zij 

kunnen wel wat versterking gebruiken. Spreekt het jou aan om  
vanuit eigen ervaring mee te denken en op te komen voor het  

gezamenlijke belang van mensen met een psychische kwetsbaar-
heid? Bekijk dan eens de vrijwilligersvacature ‘belangenhartiger’ 
op onze website: www.kompassie.nl. 

 
Alvast een mooie zomer toegewenst, uiteraard is ons steunpunt 

deze periode gewoon geopend en blijft u van harte welkom. 
 
Jacqueline van den Bos, directeur stichting Kompassie 

 Van het management 



In 2015 heeft Kompassie met financiële steun van Samen 

Sterk zonder Stigma (SSzS) een aantal grotere ontmoe-
tingsbijeenkomsten kunnen organiseren, voor een breed 

publiek. Doel hiervan is het bespreekbaar maken van hoe 
het is om te leven met een psychische kwetsbaarheid,  
bewustwording, openheid, (h)erkenning, wederzijds begrip 

en ontmoeting.  
Ook voor 2016 is onze aanvraag bij SSzS gehonoreerd. Kompassie 

zal dit jaar drie (muziek-)theater en themavoorstellingen organise-
ren; voor mensen van niet-westerse afkomst, voor jongeren, en 
voor familie en naasten van mensen met een psychische kwets-

baarheid.  
Voor mensen van niet-westerse afkomst 

hebben we een mooie voorstelling gevon-
den. Op vrijdagavond 30 september 
wordt in het Spuitheater om 20:15 uur 

de voorstelling ‘Niet Meer Zonder Jou’  
opgevoerd, speciaal voor genodigden uit 

de doelgroep. De voorstelling is gemaakt 
door Zina/Female Economy, onder regie 

van Adelheid Roosen.  
Bekijk de website voor meer informatie én de bijbehorende foto’s 
van Çiğdem Yüksel: www.zinaplatform.nl 

 
Met deze avond willen we openheid, herkenning en verbinding  

creëren over het leven met een psychische kwetsbaarheid, bij 
mensen met een niet-westerse achtergrond. 

 

We organiseren deze 
avond in samenwerking 

met i-psy, specialist in 
interculturele psychiatrie.  
 

Wilt u meer informatie? 
Stuur dan een mailtje 

naar Hatice Duran, 
h.duran@kompassie.nl 

                       ’Niet Meer Zonder Jou’                  
     

 
"Ik zal niet doen wat je 
zegt. Ik zal mijn eigen pad 
volgen  
en terwijl ik dat doe, zal ik 
me niet laten verstoten.  
Ik zál anders zijn, maar 
Niet Meer Zonder Jou.”  

http://www.zinaplatform.nl
mailto:h.duran@kompassie.nl


Ik ben Rita van Maurik.  

1 mei ben ik begonnen als 
coördinator Mantelzorg GGz 

voor 2,5 dag per week.  
Zelf ben ik ook mantelzorger 
GGz. Eind 2001 heb ik ken-

nis gemaakt met de GGz, 
door een acute opname van 

mijn zoon. Al snel merkte ik 
dat het helemaal niet  
vanzelfsprekend was dat ik 

werd betrokken, dat er naar 
mij werd geluisterd, zoals 

we dat gewend zijn wanneer 
je familielid voor behandeling naar een ziekenhuis gaat. Ik vond 
dat raar.  

 
Ik ben toen lid geworden van de familieraad van die instelling. Dat 

was mijn eerste carrièrestap als belangenbehartiger en beleidsma-
ker in de GGz. Ik heb mij bezig gehouden met het ontwikkelen, 

implementeren en borgen van familiebeleid in GGz-instellingen. 
Doel daarvan is dat het betrekken van en samenwerken met 
naastbetrokkenen van patiënten in behandeling in de GGz net zo 

vanzelfsprekend wordt als in de ‘gewone’ zorg.  
Onderdeel van dat familiebeleid is de familievertrouwenpersoon. 

Tot september 2015 heb ik als familievertrouwenspersoon gewerkt 
bij Parnassia Haaglanden.  
 

Ik vind het bijzonder dat ik mijn carrière mag afsluiten als coördi-
nator Mantelzorg GGz bij Kompassie. Mantelzorgers GGz, op zoek 

naar een luisterend oor, naar ondersteuning en begeleiding kun-
nen daarvoor nu terecht bij Kompassie, bij mij. Het maakt niet uit 
of degene om wie zij zich zorgen maken, in behandeling is bij een 

GGz-instelling of niet. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mantel-
zorgers GGz die de training familiecoach bij Kompassie willen vol-

gen, zodat zij op hun beurt ook mantelzorgers GGz kunnen bege-
leiden en ondersteunen. Deze training wordt nu ontwikkeld in  
samenspraak met een kerngroep familie-ervaringsdeskundigen.  

 Even voorstellen: Rita van Maurik 



Op maandag en donderdag ben ik bij Kompassie voor begeleiding 

en ondersteuning, om vragen te beantwoorden en informatie te 
geven. U kunt langskomen, vanaf 10:30 uur, of een afspraak met 

mij maken via één van mijn collega’s. 
 
Naast mijn werk, ben ik veel bezig in mijn tuin, waar ik ook graag 

een boek lees, en ben ik oma van twee Hageneesjes, Rolf (6 jaar) 
en Marijn (4 jaar), de zoontjes van mijn dochter.  

    Even voorstellen: Rita van Maurik 
                                                                                   vervolg 

Ben jij naaste (geweest) van iemand met een  

psychische kwetsbaarheid? 

En wil jij als familie-ervaringsdeskundige en lotgenoot het luisterend 

oor bieden en je inzetten om andere naasten te ondersteunen en te  

inspireren bij het vinden van hun eigen weg? 

Misschien is familiecoach worden dan iets voor jou! 

 
Wat vragen we van je? 

 je kunt goed luisteren, je kunt je gemakkelijk inleven, je hebt rea-

liteitszin en relativeringsvermogen, je hebt levenservaring en je 

bent tenminste vijf jaar naaste (geweest) van iemand met een 

psychische kwetsbaarheid 

 je bent bereid om ondersteuning te bieden aan een naaste die  

 behoefte aan advies/ondersteuning heeft gedurende een dagdeel 

 per week (of per twee weken) 

 je ondersteunt de aanvrager in de uitdagingen en het stellen van 

reële doelen waarbij je je persoonlijke ervaring en oplossings-

gerichte technieken gebruikt 

 

Wat bieden we je? 

 starttraining in Den Haag samen met andere aspirant-

familiecoaches in september 2016. Trainer is Rita van Maurik,  

 familie-ervaringsdeskundige, voormalig familievertrouwenspersoon 

 bij Parnassia en coördinator Kamer Familieraden /LPGGz    

 ondersteuningsmiddag elke drie maanden 

 ontmoetingsbijeenkomsten /themabijeenkomsten ’s avonds elke 

drie maanden 

 reiskostenvergoeding    

 

Bel of mail met Rita van Maurik, r.vanmaurik@kompassie.nl of  

tel. 06-25 03 52 69 

mailto:r.vanmaurik@kompassie.nl


 Werkbezoek Karsten Klein  

Donderdag 19 mei j.l. 

kwam wethouder Karsten 
Klein bij Kompassie op 

werkbezoek. Een goede 
gewoonte, om met een 
broodje en een glas melk 

in de hand weer even bij 
te praten. Wat Kompas-

sie zoal doet is hem be-
kend, we hadden er daar-
om voor gekozen om een 

aantal van onze vrijwil-
ligers voor het voetlicht 

te plaatsen. Op het eer-
ste gezicht krachtige en 
prachtige mensen, maar 

wat kost het hen achter de schermen om op dit niveau te 
(blijven) functioneren, wat zien we niét? 

We spraken over het harde werken en de prijs die soms betaald 
moet worden om overeind te blijven: “Zodra ik iets teveel hooi op 

mijn vork neem raak ik overbelast en moet ik 24 uur achtereen 
bijslapen.” “Een strikt medicijngebruik, inclusief vervelende bijwer-
kingen”. “Om hier om 9:30 uur te kunnen zijn, sta ik om 6:30 uur 

op en begin ik de dag met meditatie; ik moet alles heel rustig kun-
nen doen anders wordt het niets”. 

Ook de acceptatie, dat het tempo en werkniveau van vroeger 
waarschijnlijk niet meer terug zullen keren, is een bittere pil. 
 

De toekomst is voor iedereen anders, de één hoopt nog jaren bij 
Kompassie actief te blijven als vrijwilliger. Een ander ziet deze 

plek als voorzichtige opstap naar ooit weer een betaalde baan of 
studie. Iedereen is zich bewust van de valkuilen die overal op de 
loer liggen. Te snel willen gaan is wel het grootste risico.  

De begeleiding door de werkbegeleiders wordt geprezen, want: 
“Ze zien het aan me als het niet goed met me gaat, dan praten we 

erover.” “Ze helpen me om mijn grenzen te bewaken en mijn 
energie te verdelen, dat lukt me niet altijd zelf en daarna zit ik  
met de brokken.” “Op slechte momenten krijg ik de kans om mijn  



werkzaamheden aan te passen. Bv. die dag wat minder intensief 

klantcontact, wat meer klusjes achter de schermen.” 
 

Van te voren hadden we met elkaar doorgesproken met welke  
gedachten de wethouder wat ons betreft de deur weer uit zou 
moeten stappen:  

 Dat het heel waardevol is wat we doen, voor de vrijwilligers 
zélf en voor de bezoekers; 

 Dat de vrijwilligers van Kompassie ondersteuning nodig heb-
ben (van de medewerkers én hun lotgenoten) en dat dit  

 vervolgens weer ten goede komt aan de ondersteuning van 

 de bezoekers; 
 Dat de veiligheid die bij Kompassie wordt ervaren heel  

 belangrijk is; 
 Dat wij van Kompassie dankbaar zijn dat de gemeente het 

mogelijk maakt dat deze plek er is, dat we deze stappen kun-

nen zetten en zo andere mensen verder kunnen helpen; 
 Dat er bij Kompassie tijd is voor mensen, wat inmiddels uniek 

is maar ook broodnodig. 
 

Het lijkt erop dat dit is gelukt, en het was hoe dan ook een heel 
open en intiem gesprek. Voor herhaling vatbaar. 

                Werkbezoek Karsten Klein 
                                                                                   vervolg 



Medio september gaat er weer een training ‘Werk maken 

van herstel’ van start bij Kompassie. Deze training is  
bedoeld voor mensen die reeds werken als vrijwilliger bij 

Kompassie én voor mensen die de ambitie hebben om zich 
na de training in te gaan zetten voor Kompassie. 
 

Het doel van de training is om je kennis te laten maken met het 
begrip ‘herstel’, en inzicht te laten krijgen in je eigen herstelpro-

ces: welke factoren zijn bevorderend en welke kunnen belemme-
rend werken. Leer wat jouw eigen ervaringskennis is, hoe je die in 
kunt zetten voor een ander en hoe je van iets negatiefs iets      

positiefs kunt maken. 
 

De training bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van telkens  
3 uur, en wordt gegeven in het pand van Kompassie. 
Het programma is in grote lijnen als volgt opgebouwd: 

 Je eigen verhaal vertellen aan de groep. 
 Wie of wat heeft je vooral geholpen bij je herstel? 

 Wat wil je van je verhaal naar buiten brengen? 
 Hoe wil je je verhaal naar buiten brengen? 

 Wat wil je praktisch gezien met je verhaal gaan doen ten   
behoeve van de doelgroep? 

 Wat heb je daarvoor nodig? 

  
De training wordt net als voorgaande    

jaren gegeven door Marline Brink,         
ervaringsdeskundige.  
Lees meer over haar missie en  

inspiratie op haar website: 
www.brinkbrightlife.nl. 

 
Interesse? Meld je aan bij Hatice  
of Mieke, via info@kompassie.nl  

of (070) 427 32 40. 

Training Werk maken van Herstel 



                                      Zomerstek 
                                                                                   

Dit jaar vindt alweer de 11e Zomerstek plaats. Zomerstek is een 

verzameling uiteenlopende leuke, zinnige, inspirerende en gezellige 
zomerse activiteiten op verschillende locaties van Stek, wijkkerken 

en andere locaties in Den Haag. Er zijn dit jaar maar liefst 89 acti-
viteiten gepland voor de zomermaanden, 
van 18 juli tot en met 26 augustus 2016. 

U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden.  
Meer informatie: Anneke IJzerman, 

(070) 318 16 16, info@stekdenhaag.nl, 
www.zomerstek.nl                               
Voor sommige activiteiten is een eigen 

bijdrage van €1,- of €2,- per persoon 
verschuldigd.  

Een voorbeeld van enkele gratis activi-
teiten: 

Donderdag 21 juli—Wandeling in het Zuiderpark  

Het gebouw van het Apostolisch Genootschap ligt aan de rand van 
het Zuiderpark. Na ontvangst met koffie of thee maken wij een 

wandeling langs de verschillende beelden die het park rijk is. De 
wandeling gaat over gebaande wegen (ook geschikt voor rollators).  

Tijd: 13.30 tot 16.00 uur. Locatie: Apostolisch Genootschap,      
Loevesteinlaan 170 (bij het Almeloplein).  
Donderdag 28 juli—Basale stemvorming en zang  

Veel te veel mensen denken van zichzelf dat ze niet kunnen zingen. 
Dat is erg jammer. Laten we het tegendeel bewijzen.  

Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2.  
Woensdag 27 augustus—Tekenen en schilderen  
U hoeft geen Pablo Picasso te heten om mee te doen met schil-

deren, tekenen en aquarelleren. Komt u eens kijken en laat u inspi-
reren. De koffie staat klaar.  

Tijd: 10.30 tot 11.45 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280.  
Donderdag 25 augustus—Mindfulness  
Leef NU! Een waarachtige ontmoeting met jezelf. Verlang jij er naar 

meer energie te krijgen, tijd voor jezelf te nemen en jezelf waar-
achtig te ontmoeten? Meer te genieten van het moment? Hoe kun 

je in verbinding blijven met jezelf en de ander echt ontmoeten?  
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Namasté Café.  
Prins Hendrikplein  

mailto:info@stekdenhaag.nl
http://www.zomerstek.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYqPfdnLbNAhVkJcAKHc_pD6UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zomerstek.nl%2F&psig=AFQjCNFHfkO2Kt17U0mjOfGj94ShvWl_aQ&ust=1466499024508391


Filmavond over autisme op dinsdag 5 juli a.s. 

Het Autisme Info Centrum organiseert 
dinsdagavond 5 juli a.s. opnieuw een 

filmavond in het gebouw van Kompas-
sie. Deze keer wordt “Goed te doen” 
vertoond, een serie korte films over  

autisme op de middelbare school en het 
MBO. Drie jongeren met autisme vertel-

len hun persoonlijke verhaal en over hun 
ervaringen op school.  
De film start om 19:30 uur.  

Voorafgaand en na afloop kunt u op een 
informele manier in contact komen met 

anderen die (net als u) met autisme te 
maken hebben.  
U kunt ervaringen uitwisselen met  

elkaar en met de vrijwilligers van het 
AIC. Ook is er de mogelijkheid om boeken, dvd’s, tijdschriften en 

folders in te zien. Meer informatie: www.autisme.nl 
 

Themamiddag ‘Vrienden maken’ op maandag 27 juni a.s. 
Op maandag 27 juni organiseert de Regisseur een themamiddag 
over ‘vrienden maken’. Iedereen heeft vrienden nodig. Mensen 

met vrienden voelen zich beter en zitten lekkerder in hun vel.  
Deze middag staat in het teken van: 

hoe maak je vrienden, hoe onder-
houdt je vriendschap en wat voegt 
het toe aan je leven.  

Een leuke gezellige middag waar jij 
misschien wel vrienden maakt.  

 
De middag start om 13:00 uur met 
soep en stokbrood, en duurt tot 

16:00 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Adres:  

Jacob Pronkstraat 6, Den Haag 
Meer informatie: a.bruckel@stichtingantonconstandse.nl 

 Nieuws 



Zwarte en witte dagen 

Onlangs verscheen het pren-
tenboek ‘Zebra’, dat gaat 

over een zebra die niet  
alleen zwarte en witte  
strepen heeft, maar ook 

zwarte en witte dagen.  
Arlette Einhoorn, auteur en 

illustrator, maakte het  
prentenboek op basis van 
haar eigen ervaringen.  

Zij is moeder van twee  
kinderen en heeft een  

bipolaire aandoening. 
 

Het boek is met name bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 7 

jaar, en kan gebruikt worden als een leuk verhaal, maar ook als 
startpunt voor een diepgaander gesprek over gevoelens, vriend-

schap of wat het betekent om manisch-depressief te zijn. 
Het boek kan besteld worden bij Arlette via arlette@arlettelino.nl. 

 
Hameeda Lakho en opheffing Stichting Geheim Geweld 
Tijdens ons vrijwilligersoverleg van mei j.l. hadden we Hameeda 

Lakho te gast. Hameeda weet uit eigen ervaring hoe groot de ef-
fecten van kindermishandeling zijn, ook op eenmaal volwassen 

leeftijd, en hoe moeilijk het is om hulp en informatie te vinden. 
Over haar traumatische jeugd schreef ze meerdere autobiografi-
sche boeken die doordat ze het persoonlijke overstijgen grote 

maatschappelijke relevantie hebben: Verborgen tralies, Gebroken 
cirkel en Geheim geweld. Je kunt een (gesigneerd) exemplaar  

bestellen via Hameeda’s website: www.hameedalakho.nl 
Hameeda was tevens oprichtster en directeur van de Stichting  
Geheim Geweld, maar tijdens het ter perse gaan van deze 

Nieuwsbrief kregen wij het spijtige bericht dat is besloten de  
stichting per 1 juli a.s. op te heffen, wegens het chronisch  

gebrek aan structurele financiering. Bekeken wordt of en hoe 
(sommige) activiteiten alsnog kunnen worden doorgezet. 

         Nieuws   
            vervolg 

http://www.hameedalakho.nl/
http://www.hameedalakho.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 


