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Voorwoord
Nieuwe samenwerking financiële
ondersteuning Den Haag
De laatste maanden zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan van organisaties in Den
Haag die Hagenaars ondersteuning bieden op
het gebied van financiën.
Onder de paraplu: ‘Schuldenlab070’ worden
innovatieve oplossingen bedacht om de
krachten te bundelen.
In ons steunpunt zijn wij dagelijks aan de
slag om samen met de bezoekers de financiën op orde te brengen. Als wij terugkijken
naar 2019 zien wij een toename van bezoekers met grote financiële problemen. Daarom
zijn wij blij dat we nu onderdeel zijn van de
Alliantie vrijwillige financiële ondersteuning Den Haag. Binnen deze
alliantie zijn formele (bijvoorbeeld de Gemeente) en informele
partners aangesloten. Een snelle doorverwijzing naar één van de
leden, laagdrempelige toegang voor de burgers en expertise delen
zijn de eerste aandachtspunten. In het project Geldzaken070 wordt
maandelijks casuïstiek ingebracht, ook de woningcorporaties zijn
hierbij aangesloten.
Nieuwe samenwerking door Landelijke branchevereniging
van de steunpunten GGZ/zelfregiecentra
In het land zijn vele soortgelijke initiatieven als Kompassie:
Onafhankelijke steunpunten GGZ of ook vaak zelfregiecentra
genoemd.
Door de jaren heen werken wij intensief samen door expertise te
delen, gezamenlijk onderzoek en samenwerking op het gebied van
inzet van ervaringsdeskundigheid. Deze samenwerking wordt nu
geïntensiveerd door een branchevereniging Zelfregie/
herstelorganisaties te realiseren. Volgens het hoofdlijnenakkoord
GGZ creëren de steunpunten/zelfregiecentra een kansrijke context
voor herstel, door het principe ‘Voor en Door’ en de inzet van de
persoonlijke ervaringskennis. De komende jaren bundelen wij onze
kennis en krachten en versterken hiermee de positie van mensen
met een psychische kwetsbaarheid in Den Haag.
Wij zijn blij met de landelijke waardering en de financiële ondersteuning om een stevige branchevereniging op te richten.
Hartelijke groet,
Jacqueline van den Bos, directeur Kompassie

Haags Verhaal bij Kompassie
Als je in Benoordenhout
woont, heb je niks met
Moerwijk. En andersom.
Hagenaars en Hagenezen hebben de neiging
zich terug te trekken op
hun eigen eilanden.
Haags Verhaal probeert
mensen te verleiden om
in de geborgenheid van
hun familie en gemeenFoto: Piet Gispen schap de grens over te
steken naar een andere
wereld in hun eigen stad. Hiertoe organiseren zij onder andere
Verhalenavonden, waarin twee gemeenschappen samen worden
gebracht, die iets gemeen hebben, maar elkaar nooit ontmoeten.
En dus vindt er op dinsdagavond 17 maart bij Kompassie een ontmoeting plaats tussen ‘Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid’ (ofwel: Kompassie) en Haagse deurwaarders.
We beginnen deze avond met een soepje.
Steven, één van de vrijwilligers van Kompassie, zal vervolgens
geïnterviewd worden over zijn leven. Zijn verhaal zal worden
ondersteund door een aantal foto’s. Op dezelfde wijze krijgen
we deze avond een inkijkje in het leven van een deurwaarder.
Beide gesprekken worden afgerond met een tegelwijsheid van de
verteller. Als de twee verhalen van de avond zijn verteld, blikt
Haags Verhaal met alle aanwezigen kort terug, maar ook vooruit:
wat betekenen dit soort ontmoetingen voor onszelf, maar ook voor
de stad?
Datum: dinsdag 17 maart 2020
Tijd: 18:00—21:00 uur
Locatie: Kompassie, Laan 20
Aanmelden is verplicht (er is een
beperkt aantal stoelen), dit kan via
mail@haagsverhaal.nl
Meer informatie: www.haagsverhaal.nl

Filmtips
Hors Normes
Deze film van regisseursduo Eric
Toledano en Olivier Nakach vertelt
het bijzondere verhaal van twee
goede vrienden die zich met hart
en ziel inzetten voor autistische
kinderen.
Al meer dan 20 jaar runt Bruno
(Vincent Cassel) een opvang voor
autistische kinderen die nergens
anders terecht kunnen. Wanneer
ouders en zorginstellingen het echt
niet meer weten, geeft Bruno hen
een thuis. Zijn goede vriend Malek
(Reda Kateb) leidt met zijn
organisatie jongeren uit moeilijke
buurten op tot begeleiders van
deze kinderen. Tijdens dit traject
wisselen humoristische en
confronterende situaties zich af en
ontstaan er bijzondere vriendschappen. Op dit moment nog te zien
in het Haags Filmhuis, en anders in de thuisbioscoop.
Mind my Mind
Een andere aanrader voor de thuisbioscoop is de korte animatiefilm Mind
my Mind. Chris, een jongeman met
autisme, probeert in het dagelijkse
leven zijn obsessie voor modelvliegtuigjes te verhullen. Het mannetje in
zijn hoofd, Hans, helpt hem daarbij.
Hij schrijft de scripts voor allerlei
alledaagse situaties en ontmoetingen.
Op een feestje ontmoet hij Gwen, een
zoöloog, die hem uitnodigt haar
favoriete kameleon te komen bekijken.
Chris vindt haar leuk en moedig volgt
hij het flirt-script van Hans….
Voor €4,99 te bekijken in huiselijke
kring:
https://picl.nl/films/mind-my-mind

Even voorstellen: Annemiek
Beste allemaal,
Na 12,5 jaar met plezier bij
Vereniging Humanitas te hebben
gewerkt zocht ik een nieuwe
uitdaging en die heb ik gevonden.

Gestart op 2 januari bij Kompassie
begin ik mijn draai al aardig te
vinden op het steunpunt.
Ik heb het naar mijn zin, verwonder
mij over de bijzondere situaties waar
mensen in terecht zijn
gekomen en heb veel respect
voor de persoonlijke verhalen
die de vrijwilligers met mij delen,
en wat zij aan kennis en ervaring
inzetten voor de kwetsbare
medemens.
Mijn GGZ ervaring zit vooral in de familie– en vriendenkring; mijn
moeder die Alzheimer kreeg en na enkele jaren mantelzorg is
overleden, een tante met een bipolaire stoornis die het verdrietig
genoeg niet redde, vrienden met een burn-out en/of lichamelijke
ziekte die weer opkrabbelen om weer mee te doen in de maatschappij. Daar waar ik kan zal ik tot steun zijn, met de kunst het
niet over te nemen.

De omgeving
van de mens is
de medemens.

Om in balans te blijven doe ik van
alles. Ik wandel graag, mediteer en
Tai Chi regelmatig, ga naar het
museum, onderneem graag
activiteiten met mijn familie en
vrienden en maak op zijn tijd een
verre reis.
Tot slot nog een mooi gedichtje van
Jules Deelder dat volgens mij goed
past bij Kompassie.
Tot ziens bij Kompassie, Annemiek

Onze visitekaartjes
Als onze bezoekers de drempel
van Kompassie overstappen,
krijgen ze als eerste met één van
de baliemedewerkers te maken;
inmiddels een vast team van vijf
vrijwilligers, die beurtelings de
balie bemensen.
Zij vragen waar de bezoeker voor
komt: ondersteuning door een
vrijwilliger van het steunpunt of
alleen een kop koffie, het gebruik
van de telefoon of computer.
De baliemedewerker beantwoordt
eenvoudige vragen, registreert
een aantal gegevens van de
bezoekers en houdt in de gaten wie aan de beurt is voor ondersteuning door het steunpunt. Ook beantwoordt zij/hij binnenkomende telefoontjes of verbindt deze door. Daarnaast noteert de
baliemedewerker berichten voor afwezige vrijwilligers of beroepskrachten. En dit zijn dan nog maar de belangrijkste taken.
Christel

Sonja en Manon

Kortom, een hectische functie, zeker als het druk is. Daar komt
nog bij dat niet iedere bezoeker duidelijk aan kan geven waar hij/
zij voor komt of een enkele keer zich niet echt beleefd opstelt.

Onze visitekaartjes
Naast klantvriendelijkheid zijn geduld
en tact dan ook vereisten voor de
baliemedewerker. Zo nodig kan,
net als door de vrijwilligers van het
steunpunt, altijd een beroep op een
begeleider worden gedaan.
De baliemedewerkers vormen een
hecht team en hebben regelmatig
werkoverleg.
Het zal nu wel duidelijk zijn: we zijn
trots op onze visitekaartjes!

Eva

Nog meer trots:
Onze jobcoaches
heten tegenwoordig
‘activiteitencoaches’,
zij ondersteunen
immers niet alleen
bij het vinden van
vrijwilligerswerk, maar
ook bij het vinden en
behouden van een
opleiding, cursus of
andere zingevende
activiteit.
Daar hoort een nieuwe
eigen folder bij, en
een nieuw mailadres:
activiteitencoaches
@kompassie.nl

Nieuw voorlichtingsjaar
Voor onze voorlichtingsgroep is het jaar alvast goed begonnen. Zo
waren we in januari met vier verhalenvertellers aanwezig bij de
Dag van de Dialoog: een samenwerking tussen de Haagse
Hogeschool en de AP Hogeschool Antwerpen. We spraken met
de studenten over tijden van kwetsbaarheid, maar ook over
veerkracht; iets waar juist onze voorlichters wel wat over te
melden hebben, anders stonden ze daar niet …

Ondertussen zijn we ook alweer langs geweest bij de politieacademie, waar we al enkele jaren met plezier mee samenwerken.
In Loosduinen zijn we drie keer te zien bij wijkcentrum Het Eiland.
Daar geven we voorlichting over verwarde mensen in de wijk,
telkens voor een andere doelgroep: kinderen, jongeren en
volwassenen. In maart geven we vier lessen aan de HBO
Verpleegkunde van de Haagse Hogeschool, en Hogeschool
In Holland Social Work staat ook weer op de planning.

Nieuw voorlichtingsjaar

vervolg

Nieuw is een gastles die specifiek gericht is op het bespreekbaar
maken van psychische kwetsbaarheid onder studenten zélf; waardoor zij meer kennis van en begrip krijgen voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid, en leren hoe ze hun studiegenoten met
een psychische kwetsbaarheid tegemoet kunnen komen.
In mei gaan we hier onze eerste ervaringen mee opdoen. In eerste
instantie geven we deze les aan een groep docenten op de Haagse
Hogeschool, van de opleiding Bouwkunde. We hopen daar een
vervolg aan te kunnen geven bij de studenten en later bij andere
opleidingen.
Nieuwsgierig geworden naar onze voorlichtingsgroep
en/of interesse in een gastles of voorlichting?
Mail dan naar m.vogel@kompassie.nl of bel met Miranda
via (070) 427 32 40.

Nieuwe buren
December 2019 opende Schroeder een nieuwe kringloopwinkel mét Buurthuis in de Torenstraat. Een gezellige plek
in het centrum van Den Haag, waar je op je gemak kunt
snuffelen naar vintage kleding, tweedehands meubels,
boeken en andere mooie vondsten.
Zij stellen zich bij deze even voor, zoals goede buren dat
doen ...
In de kringloopwinkel kun je ook terecht in ons buurthuis; de
knusse erker met buurttafel waar iedereen welkom is voor een
bakje koffie of thee, een praatje, een krantje, een luisterend oor
of één van de activiteiten die we er organiseren. Onze sociaal
werker en vrijwillige gastvrouwen zijn er vrijwel dagelijks om
bezoekers te verwelkomen, te informeren of te ondersteunen.
Zo zijn er spelletjesmiddagen, is er een wekelijks inloopspreekuur
met de vertrouwenspersoon en vinden er iedere week dialooggesprekken plaats over allerlei maatschappelijke onderwerpen.
Benieuwd? Informeer gerust of het iets voor je is!

Schroeder is een organisatie in Den Haag die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een psychische kwetsbaarheid. We bieden begeleidingstrajecten, arbeidsmatige dagbesteding, ambulante begeleiding en ondersteuning
aan buurtbewoners van de verschillende wijken in de stad.
Verspreid in heel Den Haag zijn kringloopwinkels van Schroeder te
vinden, waarin vaak ook buurthuizen zijn gevestigd. Met onze
buurthuizen willen we een huiskamer voor de wijk zijn, waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen is vaak leuker dan
alleen, nietwaar?
Lees verder op de volgende bladzijde….

Nieuws
In de Torenstraat willen we bovendien vraag en aanbod in de
buurt aan elkaar koppelen, maar dan op een sociale manier.
Op onze grote krijt- en aanplakmuur kun je kwijt wat je aanbiedt
of nodig hebt. Zoek je iemand om musea mee te bezoeken? Een
maatje die je helpt met boodschappen? Iemand die net als jij
misschien wel wat gezelschap kan gebruiken? Of bied je je aan
voor taalhulp? Zou je een ander wel kunnen helpen met een klus?
Kook je graag maar houd je altijd over? Deel je je liefde voor
pianospelen graag met iemand die het leren wil? Plaats dan je
oproep op de buurtmuur! Wie weet wat voor moois eruit voortvloeit... Wij helpen je in ieder geval graag om je vraag of aanbod
onder de aandacht te brengen van je buurtgenoten.
Kom gerust eens langs voor meer
informatie of gezelligheid!
Adres: Torenstraat 2 Den Haag.
Telefoon: (070) 359 98 00.
Vraag naar Petra of Elsa.
#OPENUP
Al vier jaar lang
voeren MIND en 3FM
samen de campagne
#openup. Met deze
campagne willen ze
jongeren stimuleren
om open te zijn over
hun psychische
klachten en op tijd
hulp te zoeken, om
te voorkomen dat die
klachten steeds erger
worden.
Denk bijvoorbeeld aan stress die uitmondt in een burn-out, of
sombere klachten die uitmonden in een depressie.
De #openup-week vindt dit jaar plaats van 9 t/m 13 maart.
Je kunt jouw ervaringen met psychische problemen delen via de
website van MIND Young. Hiermee kun je andere jongeren stimuleren om óók open te zijn over hun psychische problemen.
Zou je wel graag willen 'openuppen', maar weet je nog niet hoe?
Lees dan de 8 tips op de website.
Meer informatie: https://mindyoung.nl/projecten-en-campagnes/
doeeenopenup

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

