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Van het management
Tropisch Kompassie
We zijn wel wat gewend bij Kompassie;
hete vuren, oververhitting etc.
Doorgaans weten we het hoofd hierbij
aardig koel te houden. Maar de tropische temperaturen van de afgelopen
weken waren ook voor ons iets te veel
van het goede.
Uit onderzoek blijkt dat extreme hitte
onder andere leidt tot minder productiviteit, een verminderd welbevinden en
verscherping van reeds bestaande
psychische problemen. Gelukkig wisten vrijwel al onze vrijwilligers
zich staande te houden. Dat kwam goed uit, want daar waar het
andere jaren tijdens de zomer wat rustiger was in het steunpunt,
blijft het nu aanhoudend druk. De (soms complexe) problemen
waar onze bezoekers mee te maken hebben, verdwijnen nu
eenmaal niet vanzelf. Ook niet als de zon schijnt.
Inmiddels is de temperatuur wat aan het dalen en zijn we twee
ventilatoren rijker. Ook de rest van de zomer bent u van harte
welkom, we blijven deze hele vakantieperiode geopend.
Vooruitblik
Vanaf september staat er weer van alles te gebeuren, bv. nógmaals een voorlichtingsbijeenkomst over Angst, volop aandacht
voor de Crisiskaart en een mooie voorstelling over mantelzorg
GGz, tijdens de week van de Mantelzorg.
De voorbereidingen van deze voorstelling, die gebaseerd zal zijn
op ervaringsverhalen, zijn in volle gang.
Meer hierover leest u in de volgende nieuwsbrief.
Ik wens u nog een paar mooie zomerse weken,
hartelijke groet,
Jacqueline van den Bos,
directeur stichting Kompassie

Training Crisiskaart
Maar liefst 10 (vrijwillige) medewerkers van Kompassie
hebben onlangs de training Crisiskaartconsulent gevolgd.
Zodat zij weten wat er bij komt kijken wanneer je samen
met iemand een Crisiskaart gaat maken en/of weten waar
ze het over hebben als ze hier voorlichting over geven.

We dachten al veel te weten, want Kompassie maakt en onderhoudt al jarenlang crisiskaarten. Toch hebben we veel geleerd,
door zelf te doen en te ervaren. Zo heeft ieder van ons voor
zichzelf een crisisplan opgesteld, zodat we aan den lijve konden
ondervinden wat dit met je doet (qua emotie en bewustwording).
Ook hebben we aan de hand van casuïstiek geoefend met
gesprekken, waarbij we soms voor lastige dilemma’s kwamen te
staan, zoals: Wat is mijn rol als crisiskaartconsulent? Wie bepaalt
wat er op de kaart komt te staan? Hoe verhoud ik mij tot naasten
en hulpverleners?
Ben jij wel eens bang (opnieuw)
een crisis mee te maken, in een
toestand te raken waarin je de
controle over jezelf kwijt bent,
en niet meer goed kunt denken
en functioneren? Zou het je helpen wanneer omstanders en
hulpverleners dit bij je herkennen en op zo’n moment weten
wat ze moeten doen; of juist
vooral níet moeten doen?
Dit soort informatie staat op de Crisiskaart, een gevouwen kaart
die in je portemonnee past. Dit geeft houvast én bij voorbaat al
een gevoel van veiligheid. De kaart die je bij je draagt is een
beknopte samenvatting van een onderliggend crisisplan, dat je
samen met een crisiskaartconsulent zorgvuldig opstelt. Het crisisplan is te allen tijde jóuw plan, daarin verschilt het dus van een
behandelplan of signaleringsplan.
Interesse? Bel of mail naar Kompassie en vraag naar Ronald,
Hester of Esther; (070) 427 32 40 of info@kompassie.nl

Spreekuur Legal2People
Donderdag 5 juli hebben Linda Orie en Michèl Klinkhamer
van Legal2People een zeer nuttige voorlichtingsbijeenkomst verzorgd bij Kompassie, voor onze vrijwilligers uit
het steunpunt.
Legal2People biedt persoonlijke en deskundige begeleiding bij
juridische problemen en zij zijn er speciaal voor mensen in de
bijstand. Zij kunnen veel betekenen voor Kompassie en onze
bezoekers. Legal2People is specialist op het gebied van bijstand
(participatiewet) en aanverwante regelgeving, maar weet ook veel
van andere zaken af zoals de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Ziektewet, de WIA, Wajong, Kinderbijslag, woonurgentie etc.
Onze vrijwilligers hebben een informatiemap gekregen met daarin
zeer bruikbare informatie.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Legal2People aangeboden om wekelijks spreekuur te houden bij Kompassie.
Vanaf heden zijn zij elke donderdagochtend bij ons in het pand te
vinden. Zij werken op afspraak, deze kan gemaakt worden via
Kompassie. Zaken waar Kompassie u zélf bij kan ondersteunen
hoeven uiteraard niet ingepland te worden op het spreekuur.
Meer informatie
vindt u op de
website:
legal2people.nl
Direct contact:
06—5591 2386
Mail:
info@
legal2people.nl

Even voorstellen: Esther
Mijn naam is Esther van der Meer.
Ik ben 39 jaar, moeder van twee
en stiefmoeder van drie kinderen. Ik
woon samen met mijn partner Seref
en mijn kinderen in Den Haag.
Voordat ik bij Kompassie aan de slag
ging ben ik twaalf jaar werkzaam
geweest als zelfstandig ondernemer.
Ik ben fotograaf en heb een netwerkorganisatie opgericht voor ondernemers. Daarnaast volg ik de studie
SPH, vorige maand heb ik mijn
propedeuse behaald. Sinds 1 juni ben
ik drie dagen per week werkzaam bij Kompassie als medewerker
Mantelzorg GGz.
Op mijn vrije dag ga ik graag een rondje hardlopen en als ik tijd
heb lees ik het liefst een mooi boek (maar voorlopig zijn het nog
studieboeken die voorrang krijgen en moeten de andere boeken
wachten tot de vakanties...). Ik word blij van: een goede Latte
Macchiato, op vakantie gaan naar de zon en films kijken met de
kids in pyjama’s op de bank en popcorn binnen handbereik (of een
reep chocola). In willekeurige volgorde, maar het mag ook in
combinatie!
Een jaar geleden ben ik bij Kompassie terecht gekomen als
vrijwillig familiecoach mantelzorg GGz. De familiecoaches zijn
familie-ervaringsdeskundig. Ik vind het onwijs gaaf dat ik nu drie
dagen per week in dienstverband voor Kompassie mag werken.
Ik ben veel op pad om de familiecoaches mantelzorg GGz onder de
aandacht te brengen. Inmiddels ben ik ook Crisiskaart consulent,
geef ik voorlichting en zit ik soms even achter de balie. Ik voel me
al helemaal thuis en vind de afwisseling van het werk en samenwerking met alle medewerkers erg fijn. Vol enthousiasme duik ik
dan ook in deze nieuwe wereld en ga ik mijn uiterste best doen
om de mantelzorgers GGz in Den Haag te bereiken, zodat wij hen
de ondersteuning kunnen bieden die zo hard nodig is! Heeft u ook
te maken met Mantelzorg GGz?
Bel mij gerust voor meer informatie of een afspraak.

Over de vloer bij de politie
Het is alweer ruim 3 jaar geleden dat
we voor het eerst door de beveiligingspoortjes van de politieacademie mochten. Voor een aantal van ons misschien
nog wel het meest spannende aan de
hele tocht naar De Yp. Pas op vertoon
en controle van onze legitimatie werden
we toegelaten. Oude herinneringen
kwamen boven. Aan tijden dat het minder goed met ons ging. Dat we zwaar
onder invloed waren van middelen. Of anderszins in de war. Waardoor we in aanraking kwamen met de politie. Meer of minder
geslaagde ontmoetingen, met een meer of minder prettige
benadering. En dan nu, zoveel jaar
later, blijken deze ervaringen van
waarde te zijn. Voor agenten-inopleiding, nog jong, die met weinig
kennis dagelijks te maken krijgen met
mensen met psychische of verslavingsproblemen. We worden gastvrij
ontvangen, we krijgen koffie, er wordt
naar ons geluisterd.
We komen hier graag, want geen
groep en geen les is hetzelfde.
Ook de vragen zijn telkens anders.
Vragen uit oprechte belangstelling of
uit onwetendheid, soms ook uit
persoonlijke interesse. Want ook
politieagenten zijn mens; hebben bv.
te maken (gehad) met een trauma,
een psychisch ziek familielid of
drinken net een glas te veel om de
stress aan te kunnen.
Zij kunnen veel van ons leren, maar
wij ook van hen; over hun vak, over
hun kwetsbaarheid, over hun
drijfveren.

Over de vloer bij de politie
vervolg

De man in

het uniform

“Zie de mens” is
de boodschap
waarmee we op
stap gaan. En
het aardige is,
dat wij op onze
beurt de mens
in het uniform
zijn gaan zien.
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vragen wel.
Zo wordt soms onbedoeld
een beurse plek geraakt, waardoor we op dat
moment misschien niet zo blij zijn met ons mondige publiek. Dan
blijkt maar weer: herstel is hard werken, en het is nooit af.

En dus hopen we ook dit komende schooljaar weer een aantal
malen ons vertrouwde treinritje naar station Ypenburg te kunnen
maken.
De voorlichtingsgroep van Kompassie bestaat op dit moment uit
maar liefst 10 voorlichters. Ieder met zijn eigen verhaal en kleur.
Met als gemeenschappelijke factor een psychische kwetsbaarheid,
de moed om hierover te spreken en de vaardigheid ook te
luisteren.
Indien u interesse heeft in een voorlichting over psychische kwetsbaarheid óf over Kompassie, neem dan contact op met Miranda
Vogel, via m.vogel@kompassie.nl of bel met Kompassie.

Ondertekening akkoord GGz
Woensdag 11 juli heeft Kompassie bezoek gehad van de
staatssecretaris van VWS. Deze heeft met partijen uit de
geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein een
belangrijk akkoord ondertekend.
Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid
binnen de GGz. Belangrijk is dat mensen uit de GGz de hulp krijgen welke zij nodig hebben en dat er goed geluisterd wordt naar
hun behoeften. Een onderdeel daarvan is dat ervaringsdeskundigheid meer ingezet mag worden. Er zullen financiële middelen
worden ingezet om de inzet van ervaringsdeskundigheid te
vergemakkelijken.

Tijdens deze middag hebben we ook informeel met elkaar gesproken. Alle partijen waren merkbaar betrokken en staan klaar om de
kwaliteit binnen de GGz te verbeteren.
We vonden het heel erg leuk dat Mind ons had gevraagd of de
ondertekening bij Kompassie kon plaatsvinden. De volgende dag
ontvingen wij als bedankje een grote taart. Die hebben wij ons
uiteraard goed laten smaken.

Varia
‘Psychosegevoelig …?’
Deze brochure van Anoiksis
is geschreven voor en door
mensen met psychosegevoeligheid.
Gezocht wordt naar raakvlakken tussen kennis en
ervaring van deskundigen
enerzijds en van mensen
met deze gevoeligheid
anderzijds. Daarbij wordt
steeds dezelfde opbouw
gebruikt: eerst een persoonlijke ervaring, daarna een
beschouwing om te kijken
wat er aan ten grondslag
kan liggen. Het is een kleurrijk en leuk geïllustreerd boekje,
overigens ook beschikbaar in een Engelstalige versie.
De brochure is online te lezen via www.psychosegevoelig.nl of is
via deze website gratis te bestellen.
Maar je kunt ook een boekje afhalen bij
Kompassie, we hebben een hele doos in
onze folderkast liggen.
Een symbool voor Kompassie
Elk half jaar organiseren we een introductietraining voor onze nieuwe vrijwilligers.
Vast onderdeel is de opdracht ‘een symbool
voor Kompassie’. Dat levert altijd leuke
(creatieve) vondsten op. Zoals deze:
“Eerst voel je je gevangen in je psychische
kwetsbaarheid en GGz en emoties. Boos,
bang en bedroefd zijn die hoofden erachter. En dan bij Kompassie leren we die
tralies als kracht te gebruiken. Dus op een
ladder klim je uit de put.”

Nieuws van de buren
Kledingcontainer zoekt leuke locatie
Bij de Pakkie Deftig winkels van de Kessler Stichting wordt tweedehandskleding verkocht voor een vriendelijke prijs. De kleding
wordt door cliënten, stagiaires en vrijwilligers geselecteerd,
gewassen en in een van de winkels verkocht.
‘Pakkie Deftig’ is een duurzaam en waardevol concept omdat:

kleding wordt hergebruikt;

cliënten van de Kessler Stichting participeren en werkervaring opdoen;

vrijwilligers zinvol werk doen;

stagiaires met een maatschappelijke stage een kans krijgen
te leren;

klanten in contact komen met cliënten en vrijwilligers;

iedereen voor een leuke prijs kleding kan aanschaffen.
De winkels zijn voor iedereen toegankelijk en bieden, door de
hoge omloopsnelheid, wisselende collecties. Om deze snel wisselende collecties goed in stand te kunnen houden, is Pakkie Deftig
steeds op zoek naar
mensen die kleding willen
schenken.
De Kessler Stichting werkt
graag samen met scholen
en organisaties in en rond
Den Haag, die de kledingcontainer een leuk plaatsje
kunnen geven.
Heeft u een plekje?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op
met Taïs Van Vijnckt via
tvijnkt@kesslerstichting.nl
of (070) 850 05 00.

Nieuws van de buren
vervolg

Geestdrift café
Op zondag 12 augustus van
13:00—16:00 uur organiseert
De Regisseur weer een Geestdrift
café. Dan wordt de documentaire
‘Stemmen van Vincent’ vertoont,
over Vincent Swierstra, die
stemmen hoort en psychoses
heeft doorgemaakt. Vincent wil
stoppen met zijn antipsychotica,
omdat hij veel last heeft van
bijwerkingen. Zo begint de zoektocht naar wat de stemmen in
zijn hoofd betekenen, en waar ze
vandaan komen.
Na afloop is er tijd om met elkaar
na te praten.
Aanmelden vóór 10 augustus,
bij Yvonne Doornbos,
y.doornbos@stichtingantonconstandse.nl of 06—24 88 26 83.
Locatie: De Regisseur, Jacob Pronkstraat 6.
Informatiemiddag Crisiskaart
De Regisseur organiseert maandagmiddag 20 augustus een
themamiddag over de Crisiskaart,
tussen 14:00—16:00 uur.
Crisiskaartconsulenten van
Kompassie zullen deze
middag uitleggen wat de
Crisiskaart precies inhoudt, wat
de meerwaarde er van kan zijn en
hoe zij je eventueel
kunnen ondersteunen bij het
opstellen van een kaart.
Deze informatie kan ook interessant zijn voor begeleiders,
ondersteuners, stagiaires en familieleden. Meld je s.v.p. aan bij
Hilma Neeleman: h.neeleman@stichtingantonconstandse.nl

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

