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Voorwoord
Steunpunt
In het eerste half jaar hebben wij 6000
bezoeken gehad op onze locatie aan de
Laan. Dat is een stijging ten opzichte
van vorig jaar.
Ook signaleren wij dat de vragen van de
bezoekers complexer worden en dat de
nood hoog of acuut is als men bij ons
binnen stapt.
Dat is een verontrustende ontwikkeling
die we blijven volgen.
Nieuwe initiatieven binnen Den Haag,
zoals het Schuldenlab (centraal aanmeldpunt voor professionals) en
Helpdesk Geldzaken (direct toegankelijk
voor de burgers) kunnen verlichting
geven.
Toegankelijkheid
Er wordt gesproken over toegankelijkheid van de stad voor alle
burgers van Den Haag; de mogelijkheden voor een ieder om te
participeren en mee te doen in de stad.
Ook komt de term Inclusie voorbij, wat een mooi begrip is en ook
een goed uitgangspunt vormt voor het maken van beleid. Toch
wordt er niet snel gedacht aan de inwoners met een psychische
kwetsbaarheid. Men denkt snel aan bijvoorbeeld de inrichting van
de infrastructuur, zodat de stad goed bereikbaar is voor mensen
met een fysieke beperking. Of dat digitale informatiesystemen
goed leesbaar zijn voor mensen die de taal niet machtig zijn. Dat
zijn inderdaad belangrijke zaken. Toch wil Kompassie de komende
tijd extra aandacht vragen voor de burgers met psychische
problemen. Een aantal thema’s zijn: prikkelarme ruimten,
persoonsgerichte ondersteuning, laagdrempelige inlooppunten en
extra aandacht voor de persoonlijke Crisiskaart. Deze kaart geeft
mensen de kans om zélf weer de draad op te pakken, gebruik te
maken van de voorzieningen in de stad.
Heeft u signalen om de toegankelijkheid van de stad voor onze
doelgroep te verbeteren, mailt u dan naar: info@kompassie.nl
alvast dank!
Hartelijke groet,
Jacqueline van den Bos.

Afscheid Hatice Duran
Toen ik zo’n 13 jaar geleden een jaar als vrijwilliger bij Kompassie
werkte, was Hatice daar ook al. Ze hielp onder andere bezoekers
met schulden en was, naast de directeur, de enige beroepskracht.
Vanaf de opening van het huidige gebouw aan de Laan, begon ik
opnieuw bij Kompassie. Gelukkig werkte Hatice er nog steeds,
maar nu als werkbegeleider.

Voor mij was Hatice een ‘rots in de branding’. Als bijvoorbeeld een
bezoeker het te bont maakte (wat een enkele keer gebeurt), zette
Hatice hem met weinig woorden, maar heel beslist het pand uit,
hoe groot of kwaad hij ook was.
We overlegden regelmatig over vragen van bezoekers, zodat ik er
weer verder mee kon. Hatice was dan heel nuchter en duidelijk,
maar tegelijk heel voorzichtig over wat het beste voor een bezoeker zou zijn: “Wij kunnen dat nou wel willen, maar het gaat er om
wat de bezoeker zélf wilt”. Ook verder leerde ik van haar grote
kennis van de onderwerpen waarmee Kompassie te maken heeft.
En we praatten graag over haar kinderen en mijn kleinkinderen.
Nog vermeldenswaard: Hatice
heeft veel gevoel voor humor,
is vriendelijk, bescheiden en
bovenal betrokken, bij de
vrijwilligers én bij de bezoekers.
Het wordt natuurlijk vaker
gezegd bij een afscheid, maar
het is wel heel erg gemeend:
Kompassie zal door het vertrek
van Hatice (na ruim 15 jaar)
nooit meer helemaal hetzelfde
zijn.
Hatice, het ga je heel erg goed,
in je nieuwe baan en met je
gezin.
En bedankt voor alles!
Aldo

Ik zie de bui al hangen
Twee seizoenen trok cabaretière
Marjolijn van Kooten samen met
psychiater Bram Bakker langs de
theaters met de succesvolle
voorstelling ‘Geen paniek’, die ging
over angst en depressie. In haar
show ‘Ik zie de bui al hangen’ gaat
Marjolijn verder met waar ze in
‘Geen paniek’ gebleven is.
Geestige conferences afgewisseld
met mooie kleine liedjes, die getuigen van een grote liefde voor taal,
Hollandse nuchterheid en een
scherp gevoel voor humor.
Marjolijn van Kooten leed jarenlang
zelf aan een zware angststoornis.
Ze schreef eerder al het boek
‘Schijtluis’ over haar angsten en die
van enkele bekende Nederlanders.
Op initiatief van Kompassie was ‘Ik zie de bui al hangen’ op vrijdag
27 september jl. kosteloos te zien. Omdat het aantal belangstellenden al snel het aantal beschikbare stoelen oversteeg, hebben
we gekeken of we de voorstelling nogmaals aan konden bieden.
Met financiële steun van Fonds 1818 is dat ook gelukt.
Zaterdag 23 november om 19:30 uur is ‘Ik zie de bui al hangen’
opnieuw te zien in Theater aan het Spui, Spui 187 in Den Haag.
De zaal is open vanaf 18:30 uur.
Deze voorstelling is gratis te bezoeken, maar aanmelden is wel
noodzakelijk. Dat kan bij Henriëtte van de Pol via
h.vandepol@kompassie.nl of 06 – 10 80 99 94.
Bekijk de trailer en/of bezoek de website voor meer informatie of
voorpret: www.marjolijnvankooten.nl
Inmiddels fan geworden van Marjolijn? Op 30 en 31 oktober kun je
naar de try out van haar nieuwe voorstelling ‘Ongestoord’,
in theater Pepijn in Den Haag.
Tickets en meer info: www.diligentia-pepijn.nl

Even voorstellen: Stephanie
Beste mensen,
Mijn naam is Stephanie en ik ben één van de twee stagiaires van
Kompassie.
Momenteel werk ik als zwemonderwijzer, waarbij ik zwemles geef
aan kinderen en volwassen.
In mijn beroep als zwemonderwijzer kom ik veel mensen tegen die
vaak bij mij hun verhaal vertelden. Zij vertelden mij waar ze mee
zaten en dat zij niet goed wisten waar ze naar toe konden gaan
voor hulp of steun. Steeds meer mensen kwamen met zulke
verhalen naar mij toe.
Deze verhalen hebben mij laten nadenken over hoe ik deze
mensen het beste zou kunnen helpen.
Daarnaast merkte ik dat ik een baan wilde in de hulpverlening en
dat ik niet meer de voldoening haalde uit mijn werk bij het
zwembad. Via de opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener
(die ik nu volg), wil ik de vaardigheden en kennis krijgen om
mensen te helpen en ondersteunen wanneer mensen dit nodig
hebben.
Bij deze opleiding hoort ook een stage, en via internet ben ik bij
Kompassie terecht gekomen.
Ik ben nu al een aantal
maanden bij Kompassie
en heb het erg naar mijn
zin.
Tijdens mijn stage wil ik
graag zoveel mogelijk
leren in de praktijk, maar
ook via workshops en
trainingen die voorbij
komen. Ik merk dat ik
elke dag dingen leer en
hoop dat mijn stage niet
te snel voorbij is.
Tot ziens bij Kompassie,
Stephanie

De Week van de Mantelzorg
10 november is de Dag van de Mantelzorg. In de week daarvóór,
de Week van de Mantelzorg, heeft Kompassie een aantal
activiteiten op het programma staan.
Meer informatie: https://www.kompassie.nl/nieuws/agenda/
Maandag
4 november:
Inspiratiebijeenkomst Samenspel
in de GGz
In samenwerking
met PEP organiseert
Kompassie de
inspiratiebijeenkomst
Samenspel in de
GGz.
De bijeenkomst is
bedoeld voor
professionals en vrijwilligers die met mensen met psychische
problemen werken, voor mantelzorgers GGz en ook voor de
mensen waar zij voor zorgen.
Deze bijeenkomst staat in het teken van het gezamenlijk
verkennen van de uitdagingen, de samenwerking in dit geheel
en hoe wij dit samenspel kunnen versterken.
Locatie: PEP Den Haag, Riviervismarkt 2, Den Haag.
Tijd: 12:00 – 15:00 uur.
Donderdagmiddag 7 november:
Symposium Familie– en Mantelzorg in de GGz
Het Haags Steunsysteem organiseert een symposium waar
aandacht wordt gegeven aan alle mogelijke vormen van
ondersteuning die in te zetten zijn voor deze doelgroep.
Met name gericht op hulpverleners in de GGz en medewerkers in
de welzijnssector, om hen handvatten te bieden om familie en
naastbetrokkenen als gesprekspartner te zien.
Kompassie zal deze middag op een mooie manier laten zien hoe
wij via informele zorg de familie kunnen ondersteunen.

De Week van de Mantelzorg
vervolg

Donderdagavond 7 november:
Mantelzorgcafé
Het mantelzorgcafé wordt door Kompassie georganiseerd, speciaal
voor de naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid
en/of verslaving. Met als doel even een avond voor jezelf te
hebben, onder gelijkgestemden/lotgenoten.
Op 7 november gaan we een herfststuk maken.
Wij zorgen voor een lichte maaltijd. U bent welkom om 18:00 uur,
om 21:00 uur sluiten wij de avond af.
Kompassie heeft 7 mantelzorgondersteuners in huis. Zij bieden
een luisterend oor vanuit hun eigen familie-ervaring. Een aantal
van hen is aanwezig bij het Mantelzorgcafé, ook kunt u een aparte
afspraak met hen maken voor een ondersteunend gesprek.
Mantelzorgcafés zijn altijd kosteloos, aanmelden is wel verplicht,
via mantelzorg@kompassie.nl.
Uitgelicht: Platform Belangenbehartiging Mantelzorg
Dit platform behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers
in Den Haag (zij levert dus géén individuele ondersteuning).
Het platform streeft er naar dat mantelzorgers zich bewust
worden van hun positie, zet zich in voor meer waardering en
(h)erkenning voor hun werk, probeert hun zeggenschap te
vergroten en hun stem te laten doorklinken in het beleid van
zowel de gemeente Den Haag als andere betrokken organisaties.
Het platform bestaat uit mantelzorgers en mensen die ervaring
en affiniteit hebben met mantelzorgers. Zij weten wat er onder
mantelzorgers leeft en waar mantelzorgers tegenaan lopen.
Ook krijgen zij signalen binnen via:

Beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, zorginstellingen
en de Wmo-servicepunten in de wijken.

Beroepskrachten die zich met mantelzorg bezighouden.

Overleg met relevante (zorg- en welzijns) organisaties.

Kranten, sociale media en nieuws van Kennisinstituten
Deze signalen worden besproken met de Gemeente Den Haag, via
gevraagd en ongevraagd advies over mantelzorgonderwerpen, en
met bedrijven en instellingen.
Mantelzorgers laat uw stem horen! Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het platform via de mail:
platformmantelzorgdenhaag@gmail.com.

Dit is Kompassie!
Vrijwilligers en medewerkers van Kompassie hebben tijdens de
zomermaanden met vereende krachten een kort promotiefilmpje
gemaakt. Dit filmpje geeft goed weer wat Kompassie allemaal
doet, voor wie ze dat doet en hoe ze dat doet. Onze vrijwilligers
hebben zelf het script geschreven en nemen alle rollen voor hun
rekening.

Het filmpje is te bekijken via ons YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/watch?v=AR9yVShao_k
en uiteraard op onze eigen website www.kompassie.nl
Wilt u graag het filmpje op USB stick ontvangen, om bijvoorbeeld
af te kunnen spelen op een wachtkamerscherm of iets dergelijks?
Laat het ons weten, wij sturen dit op of brengen het langs.
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws voor
Mantelzorgers GGz? Meld u dan aan voor onze Mantelzorgmail
via mantelzorg@kompassie.nl.
Heeft u vragen over onze Mantelzorgondersteuning?
Bel gerust naar Kompassie en vraag naar Kavita Parsan of
Esther van der Meer: (070) 427 32 40.

Zomercampagne Crisiskaart
De afgelopen weken hebben we binnen Den Haag extra aandacht
besteed aan de Crisiskaart. Omdat een psychische crisis zich niet
laat plannen, en zich weinig aantrekt van de vastgestelde zomervakantie. Sterker nog, het wegvallen van de vaste patronen én de
– op sommige dagen – oplopende temperaturen helpen doorgaans
niet om het hoofd koel te houden.

Op diverse plekken in de stad is tot eind september reclame
gemaakt voor de Crisiskaart Den Haag, en op Social Media
circuleerde een kort animatiefilmpje, waarin binnen 1 minuut
werd uitgelegd wat de Crisiskaart kan betekenen.
Tijdens de Open Middagen konden belangstellenden zich laten
informeren, hier zijn alweer een aantal nieuwe voorlichtingen uit
voort gekomen bij organisaties die meerwaarde zien in de
Crisiskaart.
Meer informatie is te vinden op de website van Kompassie:
www.kompassie.nl/wat-doen-wij/crisiskaart/ Hier is ook de
animatie te zien die voor de campagne is gemaakt én de link te
vinden naar het radio-interview bij Den Haag FM.

Heeft jouw organisatie óók belangstelling voor een voorlichting
over de Crisiskaart? Of wil je een Crisiskaart laten maken, voor
jezelf of iemand anders? Mail dan naar crisiskaart@kompassie.nl
of bel naar Kompassie, (070) 427 32 40 en vraag naar Ronald,
Esther of Miranda.

Nieuws
Help!, Psychose in de familie
Als een familielid, partner of
vriend een psychose krijgt, heeft
dat grote gevolgen. Niet alleen
voor hem of haar, maar ook voor
familie en naasten. ‘Help! Psychose in de familie’, de nieuwe online
brochure van MIND Ypsilon, geeft
antwoord op veel vragen. Over de
aandoening en het zorgaanbod,
maar vooral over wat familie en
naasten kunnen doen. Hoe ga ik
om met mijn partner of zoon, met
zijn hulpverlener en hoe blijf ik
zelf overeind?
De brochure is gratis te downloaden via: https://www.ypsilon.org/
psychose. Een geprint exemplaar is - zolang de voorraad strekt –
gratis verkrijgbaar via de https://www.ypsilon.org/webwinkel
Online cursus psychische diversiteit
Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelde de e-learning ‘Openheid
over psychische gezondheid werkt’. Doel van deze online cursus is
uitleggen wat een psychische aandoening is en het belang van
openheid hierbij. Overal zijn mensen met psychische problemen,
dus ook op de werkvloer. Maar juist in een zakelijke situatie blijkt
het lastig om open om te gaan met psychische diversiteit. Dat
geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers die er nog vaak
voor kiezen om niet open te zijn.
Vergroot je
kennis over
psychische
aandoeningen,
krijg tips
waarmee je
het gesprek
kunt aangaan,
oefen met
herkenbare
casussen uit
de praktijk en
test je kennis.
Kijk op:
https://e-learning.psychischediversiteit.nl/#

Nieuws
Informatiebijeenkomsten voor naasten van mensen met
een eetstoornis
Op woensdagavond
16 oktober 2019 en
woensdagavond
20 november 2019
van 19:30-21:15 uur
organiseert Stichting JIJ
weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten.
Voor naasten van mensen
met een eetprobleem of
eetstoornis.
Locatie: Oostzeedijk
Beneden 11, Rotterdam.
Mail voor meer informatie:
info@stichting-jij.nl

Publieksdag Borderline
Stichting Borderline organiseert dit jaar wederom een publieksdag.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 november bij Seats2meet te
Utrecht. Deze dag is bedoeld voor mensen met borderline
problematiek, maar ook voor familieleden en naastbetrokkenen,
hulpverleners, docenten, studenten en alle andere
geïnteresseerden.
Het thema van deze publieksdag is ‘20 jaar (Stichting) Borderline’.
In de plenaire sessies hoort u wat er in 20 jaar op behandelgebied
is veranderd, én hoe iemand met Borderline dit heeft ervaren.
Tijdens deze middag wordt dus zowel plenair als in workshops
voorlichting gegeven over thema’s die direct met borderline te
maken hebben. Daarnaast is er gelegenheid om bij de stands van
GGZ-instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.
Meer (praktische) informatie
over onder andere de
aanmeldprocedure kunt u
vinden op de website:
https://stichtingborderline.nl/
landelijke-publieksdag-2019/

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

