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Van het management
Nieuw Kompassiejaar
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, en zo voelt dat ook voor Kompassie. Na een betrekkelijk rustige zomerperiode beginnen de agenda’s weer vol
te lopen met tal van leuke en nieuwe
activiteiten. We zijn dit laatste kwartaal
ook veel buiten de deur te vinden, opdat
nóg meer Haagse burgers met een
psychische kwetsbaarheid hun weg
weten te vinden naar Kompassie.
Vacature begeleider steunpunt
Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe begeleider voor in
ons steunpunt. De procedure is nog in volle gang, we hopen
binnenkort onze nieuwe collega gevonden te hebben. Voor een
klein hecht team is dat altijd weer een spannende beslissing.
In elk geval is het mooi om te merken dat zoveel collega’s in het
veld Kompassie een warm hart toedragen en te kennen hebben
gegeven graag bij ons te komen werken óf in elk geval iemand
getipt hebben die dat graag zou willen.
Samenwerking met POH GGz medewerkers
Graag doe ik bij deze een oproep aan alle Haagse praktijkondersteuners die de huisarts bijstaan in de behandeling van mentale
klachten. Bent u zo’n POH medewerker, kent u er een of is er zo
iemand verbonden aan uw huisartsenpraktijk? Dan zou ik graag
het gesprek aangaan om te onderzoeken wat we voor elkaars
klanten en bezoekers kunnen betekenen, en hoe we de samenwerking kunnen versterken.
U kunt mij bereiken via de mail j.vandenbosch@kompassie.nl
of telefonisch via 06—224 29 465.
Hartelijke groet,
Jacqueline van den Bos,
directeur stichting Kompassie

Première Vind je het GEK!
Op zondag 1 oktober wordt om 14:30 uur in Theater aan
het Spui de première gehouden van Vind je het GEK!
Interessant voor iedereen die direct of indirect met
geestelijke gezondheidszorg te maken heeft of hier
nieuwsgierig naar is.
In deze muzikale theatervoorstelling laten actrice/zangeres Nynka
Delcour, pianist Rob Stoop en fotograaf Sanne Willemsen zich
inspireren door zes verhaalbrengers met een psychische aandoening. Op zoek naar zichzelf in deze verhalen, onderzoeken en
verleggen ze de fragiele scheidslijn tussen “normaal” en “gek”.
De première wordt georganiseerd in samenwerking met Kompassie. Eerder organiseerde Kompassie tot twee maal toe de succesvolle voorstelling Hou me los, van dezelfde theatermakers. Hou
me los staat overigens opnieuw gepland voor maandagavond 23
oktober. Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

De première van Vind je het GEK! is inmiddels volgeboekt. U kunt
zich wel op de wachtlijst laten plaatsen: stuur een mail naar
Hatice Duran via info@kompassie.nl.
Bij voldoende belangstelling zal Kompassie op een nader te
bepalen datum de voorstelling nogmaals naar Den Haag halen.
Ook deze voorstelling zal gratis te bezoeken zijn.

Goed voor Elkaar Festivals
Kent u de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in uw eigen
wijk al? De taxibus, boodschappenbegeleiding, hulp bij het huishouden, samen eten of leuke dingen doen: het is allemaal dichterbij dan u denkt. Kom naar het Goed voor Elkaar festival voor
informatie, advies of gewoon voor de gezelligheid. Maak kennis
met de organisaties in uw wijk, doe mee met leuke activiteiten en
geniet van mooie optredens of een lekker kopje koffie met uw
buurtgenoten. De toegang is gratis.
De stadsdelen Scheveningen, Loosduinen en Segbroek hebben
reeds een geslaagd Goed voor Elkaar festival achter de rug.
Resterende festivals zijn:
Vrijdag 22 september:
Laak, Slachthuisplein
Vrijdag 29 september:
Escamp, Winkelcentrum Leyweg
Vrijdag 6 oktober:
Haagse Hout, Spaarwaterstraat
Vrijdag 27 oktober:
Leidschenveen-Ypenburg, Winkelcentrum
Zondag 5 november:
Centrum, Stadhuis

Kompassie is op álle festivals
aanwezig, dus kom vooral
even langs voor een praatje.
Kijk voor meer informatie op
www.denhaag.nl/voorelkaar

Even voorstellen: Romy
Mijn naam is Romy Sidihakis. Ik ben 23 jaar en studeer aan het
HBO. Ik ben net begonnen aan mijn derde jaar. Ik loop vier dagen
in de week stage bij Stichting Kompassie. Naast mijn studie fitness
ik graag. Ook hou ik ervan om in mijn vrije tijd te gamen.
Ik ben voor het tweede jaar stagiaire bij Kompassie. Nu een heel
jaar, vorig jaar zes maanden. Eerder heb ik al stage gelopen op
het MBO bij drie verschillende organisaties en op het HBO bij één
andere organisatie. Ik had nog niet eerder van Kompassie
gehoord. Toen ik erachter kwam waar Kompassie voor stond en
hoe Kompassie zijn cliënten helpt was ik verkocht.
Ik heb nog nooit eerder zo’n fijne stageplek gehad. Erg leerzaam
en erg fijne collega’s!

Ik doe dit werk met veel plezier. Ik hou van de laagdrempelige
aanpak en de dankbaarheid die alle cliënten laten zien dankzij
deze aanpak. Ik loop al zes jaar stage bij verschillende organisaties en probeer in het begin altijd te kijken hoe de organisaties
werken en wat de cliënten nodig hebben. Ik leer hier natuurlijk
van de beste werkbegeleiders, dus ik zal hier uiteindelijk vol
nieuwe ervaring weggaan.
Volgend jaar ga ik aan mijn scriptie beginnen. Ik zit te denken om
deze over Kompassie te houden, want ze blinkt heel erg uit in Den
Haag en heeft een hele unieke en aparte aanpak. Ik hoop dat er
meer van dit soort organisaties ontstaan in de loop der jaren!

Bezoek wethouder Karsten Klein
Donderdag 14 september jl.
bracht wethouder Karsten Klein
zijn jaarlijkse werkbezoek aan
Kompassie. Traditiegetrouw
onder het genot van een
broodje en een glas melk.
Doel van dit bezoek was kennis
maken met nieuwe vrijwilligers,
en een indruk krijgen van de twee
nieuwste projecten van Kompassie:
de vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning WMO GGz en de
ondersteuning van mantelzorgers
GGz door familiecoaches.
Van te voren waren de meeste
vrijwilligers wel wat gespannen. “Hij voelt toch als een autoriteit.”
Maar dat viel gelukkig alles mee...
Er werd met elkaar gesproken aan de hand van twee vragen:

Hoe ervaart de bezoeker de ondersteuning die wordt geboden?

Hoe ervaar je zélf het bieden van ondersteuning, wat doet het
met je?
Dit leverde mooie en persoonlijke verhalen op. Zo vertelde één
van de cliëntondersteuners WMO dat hij zijn rol bij Kompassie ziet
als een unieke positie, omdat hij de kans krijgt om veel tijd in het
contact te steken.
“Mensen weten soms
zelf niet dat alles wat
wij zien en horen van
invloed kan zijn op
hun WMO-aanvraag.
Maar wij weten dat
wel. Eigenlijk wonen
we heel even in hun
situatie. Dit werk is
van betekenis, voor
mensen die het zelf
niet redden. Ik vind
het belangrijk daar
aan bij te dragen.”

Bezoek wethouder Karsten Klein
vervolg

Karsten Klein draagt ons een
warm hart toe. Hij is in 2010 tot
wethouder benoemd, en heeft
dus van dichtbij de groei van
Kompassie mee kunnen maken.
Hij was ook deze keer zeer te
spreken over hetgeen hij hoorde. “Jullie hebben duidelijke
voorbeelden, dat helpt mij
enorm. Ik heb zo mijn ideeën
over hoe iets gedaan moet
worden, maar jullie doen het al
op deze manier.
Ik hoor de wederkerigheid in
jullie verhalen, vanuit je eigen zorgelijke situatie tot steun kunnen
zijn voor de ander. De ondersteuning die je als lotgenoot biedt is
een aanvulling op wat professionals bieden.”
Na afloop waren zowel de medewerkers als de vrijwilligers het er
unaniem over eens dat het een hele aangename bijeenkomst was.
“Hij was een goede en actieve luisteraar. Hij maakte aantekeningen, vroeg zo nodig door en koppelde terug wat hij had gehoord.
Het is prettig praten met een wethouder die zó belangstellend is.”

Reprise: Hou me los muziektheater
Driemaal is scheepsrecht.
En dus heeft Kompassie
besloten de voorstelling
‘Hou me los’ voor de derde
maal naar Den Haag te
halen.
‘Hou me los’ is een muzikale
theatervoorstelling, door
zangeres en actrice Nynka
Delcour en pianist Rob Stoop.
De voorstelling gaat over
psychische kwetsbaarheid in
de familie, en de impact ervan.
Daarbij put Nynka uit eigen
ervaringen met haar broer.

De voorstelling is wederom te zien in Theater aan het Spui,
deze keer op maandagavond 23 oktober, om 19:30 uur.
Voorafgaand aan de voorstelling wordt vanaf 16:00 uur een
informatiemiddag georganiseerd door Indigo Preventie. Tijdens
deze middag en ook na afloop van de voorstelling is informatie te
verkrijgen over organisaties die familieleden ondersteunen.
Rond 17:30 uur worden er soep
Grote broer
en broodjes geserveerd.
“Mijn grote broer werd
groter. Dag pap, dag mam,
De voorstelling is gratis te
dag zusje. Ik ga.
bezoeken, maar aanmelden is
Met zijn rugzak, zijn boeken
noodzakelijk.
Dit kan per mail bij Hatice Duran, over Nietsche en Kierkengaard, zijn lange haar, zijn
via info@kompassie.nl.
optimistische sportlijf, zijn
Meer informatie over Hou me los is zakje wiet en zijn gitaar trok
hij de wijde wereld in.
te vinden op
www.krachtvanbeleving.nl/hou-me En kwam nooit meer terug.
Ergens onderweg is hij
-los/ en
www.nynkadelcour.nl/theater.html zichzelf verloren.”

Workshop kwetsbare vrijwilligers
Belofte maakt schuld. Afgelopen jaar heeft Kompassie in
samenwerking met stichting Anton Constandse tot twee
maal toe de succesvolle workshop ‘werken met psychisch
kwetsbare vrijwilligers, hoe doe je dat?’ aangeboden.
Degenen die toen niet meer mee konden doen was een
nieuwe workshop beloofd vóór het einde van het jaar.

De workshop is bedoeld
voor coördinatoren en
begeleiders van
organisaties die (willen
gaan) werken met
psychisch kwetsbare
vrijwilligers.
Tijdens de workshop
behandelen we onder
andere de volgende
thema's: wat maakt
iemand kwetsbaar, hoe kan
dit zich uiten op de (vrijwilligers)werkplek, en hoe kun je hier als
organisatie het beste op insteken en mee omgaan.
Aan het eind van de middag heeft de cursist meer kennis van en
begrip voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook krijgt
de cursist een aantal praktische tips en adviezen ten aanzien van
de benadering en begeleiding mee. Deze kennis kan vervolgens
worden gedeeld en doorgegeven binnen de eigen organisatie.
Wij hopen hiermee meer bekendheid, begrip en daarmee ook
meer mogelijkheden te creëren voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Uiteindelijk is iedereen immers gebaat bij een
succesvolle en blijvende match.
Wanneer: dinsdag 31 oktober
Tijd:
14:00—17:00 uur
Waar:
PEP Den Haag
Aanmelden via de mail bij Miranda Vogel, m.vogel@kompassie.nl.
Er zijn géén kosten verbonden aan de workshop, wel het verzoek
je ook weer af te melden als je bij nader inzien tóch verhinderd
bent; zodat iemand anders kan deelnemen.

GET CONNECTED bij Kompassie
Voorlichters gezocht
Kompassie zoekt voor haar presentaties, workshops en gastlessen nieuwe
voorlichters. Ben je al wat verder in
je herstel, vind je het niet (al te)
griezelig om voor een groep te staan,
heb je wat te vertellen, máááár, weet
je ook te luisteren naar de ander?
Neem dan contact op met Miranda
Vogel, via m.vogel@kompassie.nl of
bel even naar (070) 427 32 40.
Cliëntondersteuners WMO GGz gezocht
Het team Cliëntondersteuners WMO GGz staat bezoekers van
Kompassie bij in hun (voorbereiding op een) WMO aanvraag,
desgewenst tijdens het beoordelingsgesprek en tijdens de zoektocht naar een passende zorgaanbieder of een alternatief.
Het is een pittige maar erg uitdagende vrijwilligersfunctie, waar
je uiteraard eerst goed voor getraind wordt.
Lijkt het je wat of wil je eerst meer informatie?
Neem dan contact op met Denise de Weerd, via
d.deweerd@kompassie.nl of bel naar 06—43 96 80 53.

Nieuws
Zet een mantelzorger in het zonnetje
De gemeente Den Haag
organiseert dit najaar 10
high teas voor mantelzorgers, in de verschillende
stadsdelen, telkens van
14:00—16:00 uur.
De eerste bijeenkomst is op
21 september, in Segbroek.
Tijdens de high tea wordt de
mantelzorger, mét een eventuele introducé, verwend met
lekkere hapjes en drankjes.
Dit is voor mantelzorgers dé gelegenheid om even te ontspannen,
contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen of te spreken met
een professional. Kompassie zal dan ook op een aantal high teas
vertegenwoordigd zijn, met haar mantelzorgproject GGz.
Deelname is kosteloos, aanmelden voor uzelf of een ander kan via
www.denhaagmantelzorg.nl/high-tea.
Aan de Bak
Maandag 18 september jl. was Kompassie te horen bij het radioprogramma Aan de Bak, van Omroep West. Samen met een aantal
vrijwilligers hadden we een Top 10 mogen samenstellen, deze
nummers werden vervolgens gedraaid tijdens de uitzending.
Dit leverde alvast veel voorpret op, en uiteindelijk een erg leuke
lijst, waar de ‘Kompassie’ vanaf druipt.
Het vermelden én beluisteren waard:
1. Alan Parons Project
The turn of a friendly card
2. Amy Winehouse
Rehab
3. Beatles
Let it be
4. Cat Stevens
Wild world
5. Chi Coltrane
Go like Elijah
6. Chic
Le freak
7. Crosby, Stills, Nash & Young
Our house
8. De Dijk
Ik kan het niet alleen
9. Eric Clapton
Forever man
10. Michèl Fugain
Une belle histoire

Kompassie op de kaart
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 houden 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

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

