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Voorwoord
Op weg naar 2020
We stevenen met zijn allen af op de jaarwisseling, en dat is altijd een goed moment om
even stil te staan en kort achterom te kijken;
het was een mooi jaar, een druk jaar, een
jaar waarin veel is gebeurd, waarin we
afscheid hebben moeten nemen van mensen,
soms positief, soms met droeve reden. Het
was hoe dan ook geen saai jaar, en dat zal
2020 óók niet zijn, want er zitten alweer wat
nieuwe plannen en projecten aan te komen.
We starten het nieuwe jaar in elk geval goed,
want dan begint onze nieuwe collega
Annemiek Hamers als steunpuntbegeleider.
Dan zijn we weer in volle bezetting, en
gezien de aanhoudende drukte in het steunpunt is dat ook nodig:
we willen goed voor onze vrijwilligers in herstel blijven zorgen.

Kompassie is de week van Kerst gesloten, evenals oudejaarsdag
en nieuwjaarsdag. Maandag 30 december zijn we geopend.
Namens het hele team wens ik u prettige feestdagen toe, en alle
goeds voor 2020.
Hartelijke groet, Jacqueline van den Bos.

Ik hoor bij jou
Ik voel het, elke dag een beetje meer. Alsof de glans van
alles afgaat, alles steeds doffer wordt. Alsof de tonen steeds
lager en monotoon worden, alsof cola niet meer naar cola
smaakt. Alsof het heel langzaam mistig gaat worden, de wereld
bedrukkend is, de mensen steeds verder weg lijken te staan en
alsof ik ík niet meer ben en dit het einde hoort te zijn.
Ga toch weg! Wat doe je hier? Waarom ben je teruggekomen?
Het ging zo goed, drie jaar zonder jou; wat een heerlijkheid.
Tuurlijk heb ik momenten gehad, waarin ik angst had dat je
terug zou komen. Er waren dagen dat ik de rillingen kreeg en
verdrietig werd, als ik alleen al aan je dacht.
Maar het vertrouwen dat ik verder kon leven zonder jou,
groeide steeds meer.
Mijn leven zonder jou; ook na een aantal heftige gebeurtenissen, je bleef weg! Ik wist diep van binnen dat je ooit
terug zou komen, maar ook daarin groeide steeds meer
vertrouwen dat ik jou zou aankunnen.
En daar ben je dan weer. Je bent niks veranderd. Nog steeds
verstikkend, bedrukkend, beklemmend en beangstigend.
Langzaam krijg jij mij weer in je macht. Heel langzaam….
Zo gemeen. Angst om jou mijn leven weer te laten beheersen,
paniek omdat ik niet weet hoe ver dit zal gaan. Waakzaamheid
en alertheid op alle signalen van jouw aanwezigheid. Zo hard
werken om te doen wat ik moet doen. Ik laat steken vallen, ik
merk het. Jij begint macht over mij te krijgen. Is er nog een
weg terug? Kan ik jou temmen en weer uit mijn leven krijgen?
Ga alsjeblieft weer weg! Laat mij weer leven in vrijheid.
Ik hoor bij jou, of je dat nu wilt of niet. Ik ben een onderdeel van jouw leven en dat weet je! Ik ben een tijd weg
geweest, maar ik zal altijd weer terugkomen, hoe pijnlijk dat
ook voor jou zal zijn. Je zult moeten accepteren dat ik in
jouw leven hoor, dat er periodes zijn, waarin ik de glans van
het leven bij jou wegneem. Periodes waarin ik zorg dat jij jíj
niet meer bent. Je zult me moeten omarmen en de tijd dat ik
bij je ben moeten uitzitten, tot ik weer genoeg van je heb en
ik, samen met de mist om je heen weer vertrek. Ik weet heel
goed dat je bang voor me bent en ik weet dat ik jouw leven
kan beheersen en ondraaglijk kan maken.
Maar, ik hoor bij jou!
Daniëlle

Even voorstellen: Justin
Beste iedereen,
Mijn naam is Justin en om met de
letter L te beginnen, ben ik een:
Lotgenoot van de doelgroep,
Lid van het team
beroepskrachten,
Lang actief gew eest in de
belangenbehartiging en nu
Liefdevol bezig met de
ontwikkeling en opstart van het
nieuwe project
‘Wachttijdondersteuning’
van Kompassie.
Ik denk dat iedereen weet hoe
problematisch de wachttijden in
de Geestelijke Gezondheidszorg
zijn voor de levens van onze
lotgenoten. Het zijn onzekere
tijden waarin het vasthouden van
regie over je eigen leven soms simpelweg niet mogelijk is.
Het gevolg is dat er, tijdens de maanden van wachten op
behandeling, schade kan ontstaan; financiële schade, schade in
relaties, op het werk, in de gezondheid.
Deze problematiek leidt tot stress en stress leidt op zijn beurt
weer tot een verergering van de symptomen van de psychische
kwetsbaarheid. Je verliest dus niet alleen de grip over je leven,
maar je wordt ook ‘letterlijk’ zieker.
En daar gaan wij iets aan doen. In samenwerking met PsyQ, gaan
wij beginnen met het bieden van wachttijdondersteuning aan een
groep van hulpbehoevende wachtenden.
Deze cliënten gaan, tijdens de wachttijd voor behandeling, steun
krijgen van een klein team van ervaringsdeskundige lotgenoten
van Kompassie.
Samen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de persoonlijke
situatie en het verminderen/voorkomen van schade die tijdens de
wachttijd kan ontstaan.

… en wachttijdondersteuning
Dit doen we om de externe stressfactoren bij de cliënt te verminderen, zodat deze de noodzakelijke emotionele rust heeft om
(tijdens de behandeling) zich te kunnen richten op het herstel van
de psychische kwetsbaarheid.
Zoals jullie kunnen lezen is dit een project dat dicht bij mijn hart
ligt en het voelt onbeschrijfelijk om dan eindelijk te kunnen
zeggen: “We gaan ermee aan de slag”.
Groeten,
Justin

- Goede voornemens Op de drempel van 2020 hebben we alvast één goed voornemen:
wat vaker stilstaan bij wat er allemaal góed gaat, en samen het
succes vieren van onze vrijwilligers in herstel.
November jl. hebben we daar alvast een begin mee gemaakt,
door alle vrijwilligers die 5 jaar of langer aan Kompassie zijn
verbonden een keer extra in het zonnetje te zetten. Dat werden
13 Goodiebags, met onder andere voor iedereen een persoonlijke
oorkonde en mok. We hopen november 2020 weer een nieuwe
verrassing te kunnen bedenken, want er zitten alweer wat nieuwe
jubilarissen aan te komen...

De Week van de Mantelzorg
Op dinsdag 12 november is Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg,
Jeugd en Volksgezondheid van de gemeente Den Haag, op bezoek
geweest bij Stichting Kompassie. Tijdens deze dag heeft zij
specifiek kennis gemaakt met het project mantelzorg GGz. De
middag begon heel laagdrempelig met een open kennismaking.

Nadat Jacqueline het gesprek had geopend, werden de familiecoaches en de mantelzorgers geïnterviewd door Kavita en Esther.
Het werd een openhartig delen van persoonlijke ervaringen, die de
wethouder een duidelijk beeld gaven van het grote belang van
mantelzorgers, en vooral ook wat het betekent om op die manier
voor iemand zorg te dragen.
Na afloop van de interviews stelde de wethouder vragen aan de
mantelzorgers en coaches. Ze was zéér geïnteresseerd en er
kwam een onderlinge uitwisseling op gang die zich toespitste op
de samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers. En ook wat Kompassie hierin kan betekenen.

De Week van de mantelzorg
vervolg

De wethouder stond open
voor onze input en gaf
aan dat er ruimte was
voor ontwikkeling.
We voelden ons gehoord.
Wij danken Kavita
Parbhudayal voor haar
bezoek. We hebben haar
mogen ervaren als een
betrokken ‘mensenmens’ en zien onze
samenwerking met
vertrouwen tegemoet.
Odette, familiecoach
Symposium Familie en Mantelzorg in de GGZ
Op donderdag 7 november bezochten we met een aantal
familiecoaches het symposium Familie & mantelzorg in de GGZ.
Vanuit allerlei perspectieven werd gekeken naar de zorg zoals die
er is, maar ook naar hoe die zou moeten zijn.
Het was een prachtige ervaring te merken dat in Den Haag al
zoveel mensen zich inzetten voor psychisch kwetsbare mensen en
hun naasten. Niet alles gaat goed, maar er is een mooie beweging
in de zorg om aan familie en naasten de plek en de aandacht te
geven die hun toekomt. Er werd in de pauze ook volop over en
weer kennis gemaakt en ervaringen uitgewisseld.

Kompassie kwam met een creatief gepresenteerd ervaringsverhaal en liet zien dat aandacht voor familie en naasten geen
overbodige luxe is en dat het echt nodig is dat we ons met elkaar
daar sterk voor maken.
Het symposium maakte duidelijk dat de organisaties elkaar
inmiddels weten te vinden en dat naamsbekendheid naar elkaar
en in het veld heel belangrijk is.
Kortom: er wordt al veel gedaan, maar er is nog heel veel werk
aan de winkel. En daarin heeft Kompassie een heel mooie rol!
Anneke, familiecoach
Wilt u meer weten over ons mantelzorgproject en/of een gesprek
met een familiecoach? Mail dan naar mantelzorg@kompassie.nl

Op zoek naar zingeving?
Binnen Kompassie verzorgen
we sinds november 2014
specifieke dienstverlening,
waarbij we mensen met een
psychische kwetsbaarheid
helpen om passende
dagbesteding te vinden.
Met een kleine groep
enthousiaste vrijwilligers
helpen we mensen met het
zoeken van passende werkzaamheden voor het beter
invullen van hun dag.
Vaak gaat het hierbij om
vrijwilligerswerk, maar dit
kunnen ook activiteiten zijn
zoals een cursus of hobby.

Onze doelgroep bestaat uit mensen met een psychische kwetsbaarheid, die op zoek zijn naar een positieve invulling van hun
dag. Ze worden veelal doorverwezen vanuit het steunpunt van
Kompassie, maar ook door andere organisaties die sociaal
kwetsbare mensen ondersteunen en begeleiden. Ons doel is om
deze mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en herstel,
door hen te helpen met het vinden van een passende daginvulling.
We zien dat zij profijt hebben van het uitvoeren van activiteiten
als het gaat om het creëren van structuur en het verhogen van
geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid, door actief te zijn in
het dagelijkse leven.
Naast het vinden van vrijwilligerswerk of andere activiteiten
proberen we mensen verder te begeleiden en spreken we de
meeste mensen regelmatig om te zien of ze tevreden zijn met hun
werkzaamheden of dat er behoefte is aan andere of aanvullende
vormen van dagbesteding.
Vaak horen we dat mensen tevreden zijn over hun mogelijkheden
om meer te participeren in de maatschappij, dat ze daarmee meer
vertrouwen krijgen, versterkt worden in hun eigen mogelijkheden
en zelfredzaamheid. Binnen Kompassie blijven we werken aan het
zo goed mogelijk ondersteunen van kwetsbare mensen, óók op het
gebied van dagbesteding.
Interesse? Neem dan contact op via jobcoaches@kompassie.nl of
bel naar (070) 427 32 40 en vraag naar Jennifer, Nick of Eric.
Eric

HEY! Het is oké
Bijna 1 op de 5 volwassenen krijgt in
zijn leven te maken met een angststoornis. Toch vinden mensen met
angstklachten het lastig hierover te
praten door schaamte en zelfstigma.
Om het gesprek over angst- en
paniekklachten op gang te brengen,
startte staatssecretaris Blokhuis in
april van dit jaar de campagne ‘Hey!
Het is oké, maak het bespreekbaar’.
Iedereen: jong, oud, man, vrouw, kan
in zijn of haar leven te maken krijgen
met een angststoornis. Maar gemiddeld ontwikkelen vrouwen (12,5%)
vaker een angststoornis dan mannen
met (7,7%). Vaak ontstaan angststoornissen al op jonge leeftijd,
vanaf 15 jaar. Dat praten echt kan helpen, blijkt uit een recente
peiling onder mensen met (signalen van) een angststoornis. Hierin
gaf 48,1% van de jongeren en 52% van de vrouwen aan minder
last te hebben van de angststoornis wanneer hij of zij erover
praat.
De campagne wordt
onder andere gesteund
door theatermaker
Marjolijn van Kooten,
die zelf ervaring heeft
met een angststoornis.
Op 27 november jl.
speelde zij voor de
tweede maal dit jaar
op uitnodiging van
Kompassie de voorstelling ‘Ik zie de bui al
hangen’. Erover praten
kan dus óók nog eens
heel grappig zijn…
Zie ook:
www.heyhetisoke.nl

Nieuws
Geestdrift Café en
Ervaringsdeskundigheid Café
Iedere 2e zondag van de maand tussen
13:00—16:00 uur vindt er een Geestdrift
Café plaats bij de Regisseur. Met elkaar
wordt gekeken naar bijvoorbeeld een
film of documentaire rondom psychische
kwetsbaarheid. Na afloop is er tijd om
met elkaar na te praten onder het genot
van een hapje en een drankje.
Meer informatie is te verkrijgen bij
Yvonne Doornbos via y.doornbos@stichtingantonconstandse.nl
Iedere 4e zondag van de maand, eveneens tussen 13:00—16:00
uur vindt er op deze locatie een Ervaringsdeskundigheid Café
plaats. Deze wordt o.a. georganiseerd door Peet Costerius, te
bereiken via ervaringsdeskundigheid.070@gmail.com.
Adres: de Regisseur, Jacob Pronkstraat 6, Den Haag

Tygo in de Psychiatrie
Op 28 november 2019 is de nieuwe serie Tygo in de
Psychiatrie van start gegaan bij de EO. In deze 4-delige serie duikt
Tygo Gernandt een maand lang in de complexe en gesloten wereld
van de psychiatrie. Hij onderzoekt hoe psychische labels worden
opgeplakt en vraagt zich af of dit de juiste manier is.

Foto: EO

Nieuws
Hij loopt mee met mensen die een label zijn opgeplakt en gaat in
gesprek met experts.
Tygo spreekt in de serie onder meer met Jason, een 21-jarige
jongen die dertien labels heeft. Tot op de dag van vandaag heeft
hij ondanks zijn labels nog niet de juiste hulp kunnen krijgen. Ook
spreekt hij met de 37-jarige Jeroen. Bij hem zijn vanaf zijn
elfde verkeerde diagnoses gesteld. Hij is door de bijhorende
medicatie het contact met de werkelijkheid verloren.
Te zien op de donderdagavonden, om 21:00 uur bij NPO 3.
Boektip: ‘Moeder van glas’
door Roos Schlikker
Als kind mocht Roos thuis met de
matras van de trap sjezen, kleien
deed ze met een pak Becel en een
advocaatje van tijd tot tijd kon
geen kwaad. Haar moeder was de
leukste van de straat, maar de
storm in haar hoofd bleef voor de
buitenwereld onzichtbaar. Niet voor
Roos, die als kind al wist dat ze
haar soms moest beschermen.
Pas toen ze zestig was kreeg haar
manisch-depressieve moeder na
een eindeloos traject een officiële
diagnose.
Wanneer haar moeder overlijdt door
een val van de trap wil Roos Schlikker beter begrijpen wie de vrouw
was die zich zo lang achter een
masker had verborgen. Tijdens haar
zoektocht leert ze haar rouw omarmen en komt zo dichter bij haar
moeder dan ooit tevoren.
Het is inmiddels een traditie:
De vrijwilligers van het Haags Steunsysteem en Ongekend
Haags gaan elk jaar op zoek naar leuk en betaalbaar
activiteitenaanbod voor de Kerstperiode.
Het volledige aanbod zal binnenkort te vinden zijn op
www.haagssteunsysteem.nl/activiteiten.

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
Of volg ons op:

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

