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Inleiding  
 
Het wordt weer lekker voorjaar, de laatste tijd hadden we al lekkere temperaturen, wat meer zon, dus het 
ging er al op lijken….. gelukkig…. nu ook de coronamaatregelen bijna allemaal vervallen… misschien 
zelfs weer terug naar het oude van voor de corona… is dat dan ook een nieuw begin..?.. 
 
Dit magazine komt uit rond het moment dat de verkiezingen zijn geweest en de uitslag bekend is. Dat 
betekent dat er niet zo veel politieke veranderingen in de raad en het bestuur van de gemeenten zijn…. 
Helaas hebben er weer te weinig mensen gestemd, hetgeen betekent dat de uitslag niet de wens van  
iedere burger voor de gemeenteraad weergeeft. Nu er weer, net als de vorige keer, nog minder dan de 
helft van de kiesgerechtigden stemt, dan kom je dat nooit echt te weten….  
 
Zeker in deze tijd waarin heel erg veel problemen zich voordoen is dat heel erg jammer. De invloed van 
de oorlog in Oekraïne, de klimaatverandering, de woningnood en de sociale nood als gevolg van de  
corona…. Dat alles bepaalt wat er voor maatregelen zouden kunnen worden genomen, en die zijn niet 
voor elke partij hetzelfde. Er zijn nogal wat verschillen in de manier van werken aan deze zaken…. Wij 
hebben zelf gekeken naar wat de partijen in Lelystad en Almere, de plaatsen waar we onze vestigingen 
hebben, hebben gemeld over de zorg en GGz. Daar hebben we een verslag van opgenomen, uitgezocht 
door vrijwilligers. Nou een tipje van de sluier…. er wordt heel erg weinig over deze specifieke zorg  
gemeld…. dat is te lezen vanaf pagina 18 in dit magazine… 
 
Het thema deze keer is “een nieuw begin….”. Dat betekent dat er weer mensen zijn die hun eigen  
interpretatie hieraan hebben gegeven en daar dan een verhaaltje over hebben geschreven. Dat levert weer 
heel mooi leesvoer op. Ook heeft Eveline, onze redacteur, weer een mooi interview gehouden met onze  
coördinator voor de Crisiskaart, Mirjam Bloedjes. Daarnaast heeft een nieuwe tekenaar zich gemeld, 
naast onze vaste voorpaginatekenaar, die zijn versie heeft getekend van een nieuw begin. Dat er weer 
verrassend goed uit ziet. 
 
En ja hoor, onze vaste rubrieken hebben ook weer een plaats gekregen in deze editie, zoals: daar zijn 
Stippie en Flippie, Christiaan’s moppentrommel, onze wist je datjes, en een recept, deze keer van één van 
de deelnemers aan het kook café van ons steunpunt in Lelystad. 
 
En ja, vlak nadat ons magazine uit is gekomen, de laatste week van maart, is er weer de Week van de 
Psychiatrie, de jaarlijkse gedenkweek die speciaal aandacht probeert te geven aan de specifieke positie 
van de psychiatrie in Nederland. Kijk voor  
nadere informatie over wat we samen met andere organisaties hebben bedacht op onze website of de  
specifieke flyer die zowel voor Lelystad als Almere is uitgegeven via de diverse organisaties die hebben 
meegedaan. 
 
En ook willen we graag melden dat we in het kader van ons project “Cliënt in de Hoofdrol” op 17 juni 
weer een symposium organiseren in het Provinciehuis in Lelystad. Uiteraard zal nadere informatie  
volgen. Maar als er nu al interesse bestaat om daarbij aanwezig te zijn, is het handig om in ieder geval de 
datum in de agenda te reserveren of jezelf vast op te geven via almere@stipflevoland.nl. 
 
Dus is er ook deze keer voldoende te lezen en te genieten van de bijdragen die eenieder heeft geleverd 
voor ons magazine. We hopen dat het enthousiasme om artikelen of stukjes te schrijven  blijvend mag 
zijn en dat eenieder mag blijven genieten van elkaars verhalen. Ik nodig graag eenieder uit om hieraan 
mee te doen. Het thema van onze volgende editie zal zijn: “warme herinneringen?” 
 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
 
Ruud 

mailto:almere@stipflevoland.nl
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Een nieuw begin…………… 
 

Geboorte,  een nieuw begin. 
De zon gaat op, een nieuw begin 
Een nieuwe dag, een nieuw begin 
Het eerste boek, een nieuw begin 

De eerste schooldag, een nieuw begin 
Een nieuw huis, een nieuw begin 

Een nieuwe opleiding, een nieuw begin 
Een nieuwe baan, een nieuw begin 

Scheiding, een nieuw begin 
Een nieuwe relatie, een nieuw begin 

Afscheid, een nieuw begin 
Pensioen, een nieuw begin 

Samen pensioen, een nieuw begin 
Laatste dag, een nieuw begin…….???? 

 

 

Cobie 
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Even voorstellen..     
                                                             
Hallo.. ik wil me even aan jullie voorstellen. 
 
Ik ben de nieuwe locatie van STIP in Almere. Mijn adres is (ja… dat mag iedereen weten) Danslaan 
66.  Sommigen hebben me al gezien, maar voor degene die nog niet zijn geweest, stel ik mij even voor. 
 
Een tijd geleden ben ik opgeleverd. Want ja…. ik ben een gebouw, dus niet geboren.  
 
Ik ben gewoon door hele handige bouwvakkers in elkaar gezet. Ik kan me het nog herinneren als de dag van gisteren. Steen 
voor steen, schroef na schroef, er werd getimmerd en gemetseld en beetje bij beetje werd ik wat ik nu ben……een gebouw.  
 

Toen alles op de juiste manier in elkaar zat werd ik een schoolgebouw. Dit is nog te zien aan  
bijvoorbeeld de WC’s . Ik heb veel kinderen zien komen en gaan. Er was leven in de brouwerij. Het 
was een leuke tijd. Helaas werd de school kleiner en werd ik overbodig. Ik kwam leeg te staan. Ik 
voelde me verlaten en werd daar droevig en zelfs een beetje depressief van. Gelukkig gloorde er hoop. 
Een nieuw begin zou je kunnen zeggen. Ik kreeg een nieuwe bestemming, een nieuw doel om voor te 
leven. Nieuwe mensen kwamen binnen.  Er was weer leven en ook ik leefde op. Mijn naam werd  
“Buurtlokaal De Dop”.   
 
Het buurtlokaal heeft eigenlijk maar drie lokalen en wordt gerund door De Buurt!. Eigenlijk heet ook 
alleen dat gedeelte van het gebouw De Dop. Dit om het makkelijk te maken. Verder herberg ik onder 
andere nog het Wijkteam, een kinderopvang en Jongerenwerk. 
 
En sinds januari 2022 ben ik nog gelukkiger dan ik al was. Ik heb weer een nieuwe bewoner mogen 
ontvangen….STIP. Niet zo maar iemand, nee STIP!!!  STIP gebruikt twee ruimtes voor inloop en  
activiteiten. Ik denk dat ze, nu alles een beetje op zijn plek staat, erg blij met deze locatie zijn.  
Natuurlijk was het wel even wennen voor ze.  Ook voor de bezoekers was het even zoeken, maar  
gelukkig, ze vonden het wel en waren over het algemeen ook heel positief!  
 
Ik hoop de komende jaren nog veel bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en wie er ook langs mogen 
komen voor STIP te verwelkomen in mijn gebouw. Ik zeg altijd maar, hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. 
 
Oh ja..de bus (lijn 5) stopt bijna voor de deur. Ik zit naast Appie Heijn en er is veel  
parkeergelegenheid. 
 
Tot snel, 
 
STIP Danswijk 
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Een dag uit het leven van……. Marco 

 
Ik ben Marco en woon samen met Zimra (foto onderaan) in het centrum van Almere. Ik ben afgekeurd vanwege Parkinson, 
een emotie regulatie stoornis en ik ben soms wat neerslachtig.  
Het was best wel even slikken toen ik te horen kreeg dat ik was afgekeurd. Je moet toch iets afsluiten en je wordt niet voor 
niks afgekeurd. Maar het heeft ook voordelen. Het gaf mij rust en ik kon zelf bepalen wat voor (vrijwilligers) werk ik wilde 
gaan doen.  Zo kwam STIP-GGz op mijn pad. Vanwege mijn achtergrond van depressiviteit wekte het meteen mijn interesse. 
Na een gesprek met Ruud werd ik actief bij STIP. 
 
Op de donderdag ben ik actief bij STIP. De ene donderdag volg ik de training voor “ervaringsdeskundige” en de andere week 
zit ik bij de depressie lotgenotengroep. Beide activiteiten beginnen rond het middaguur.  
 

 
 
Ik heb soms best wel moeite om uit bed te komen. Maar met een hond moet je 
wel! Na het ontbijt maken we een wandeling langs het weerwater. Het ontbijt 
en de wandeling helpen mij om echt op gang te komen. Daarna verdiep ik me 
op de donderdag op de komende training (huiswerk) of doe wat werk voor een 
andere vrijwilligersbaantje.  
Zo help ik een gezin de financiën weer op een rijtje te krijgen, dit doe ik via  
Humanitas. Als ik me wat neerslachtig voel dan lig ik ook nog wat op de bank. 
Het liggen op de bank is een teken dat ik wat neerslachtig van binnen ben.  
 
 
 
 

In de middag ben ik dus actief bij STIP. De training is tot 16.00 en de bijeenkomst van de lotgenoten tot 14.00 uur. Daarna ga 
ik boodschappen doen. Als ik dit niet direct doe, en eenmaal thuis ben zonder boodschappen kan ik niet de discipline  
opbrengen om als nog boodschappen te gaan doen. Ik ga nog even langs bij mijn vriendin, wat bij kletsen en dan richting 
huis. Zij werkt doorgaans op de donderdagavond.  
 
Natuurlijk wacht Zimra op mij als ik thuis kom en wil graag naar buiten. Het liefste zou ik even wat willen rusten, maar  
Zimra kan ik daar niet op laten wachten. 
Meestal ga ik dan een halfuurtje op de bank liggen. Ik dut wat of ik kijk wat op YouTube.  
 
Elke donderdagavond ga ik met een kennis naar restaurant 036 in de stad. Altijd om 18.00 uur…ik ken haar van mijn tijd toen 
ik bij een GGZ instelling liep vanwege een depressie.  
We doen dit nu al zo’n twee jaar… we slaan nooit een donderdag over. Mijn vriendin Mariette vond het eerst wat  
merkwaardig, elke donderdag, altijd om 18.00 uur, wat heb je elkaar dan te vertellen…Nu weet zij ook niet beter… 
 
Ik ken deze vriendin uit een moeilijke periode van mijn leven. Ook zij had het toen zwaar. 
Het leuke is dat we over van alles kunnen praten, elk onderwerp komt langs. Zij is autistisch, dat maakt gesprekken soms 
anders dan met iemand die niet autistisch is. Ze is ook een steun als het wat minder met me gaat en ik voor haar. 
 
Rond 20.30 ga ik richting huis. Thuis wacht Zimra voor haar laatste ronde.  
Dan nog even tv kijken en dan is de dag om. Soms komt mijn vriendin Mariette vanuit haar 
werk naar mij toe, en word ik vrijdagochtend wakker naast haar.  
 
Maar soms valt het me zwaar.. zie ik overal tegen op… zou ik het liefste op de bank blijven 
liggen met een deken over me heen…. Hopen dat morgen beter is. Doorgaans lukt het me wel 
om mijn afspraken na te komen… en bloei ik op als ik eenmaal onder de mensen ben.  
Medicatie helpt mij soms ook om toch actief te zijn op de dag.  
En vrijdagochtend staat Zimra weer voor m’n neus…… de vrijdag is begonnen. 
Ik vind het super fijn dat er een organisatie is als STIP-GGz. De deskundigheid en openheid is 
een mooie combinatie.  
Het is echt dankbaar werk om lotgenoten te ontmoeten bij STIP. 
 
 
Marco 
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid… 
(uit het gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter) 

  

De lente is mijn favoriete jaargetijde, de natuur ontwaakt, ik ben dan jarig en het past het best bij het  
thema ‘een nieuw begin’. 
Ik ben Jeroen, woon in Lelystad en sinds 2 jaar ben ik crisiskaartconsulent. Ik kom daarom regelmatig bij 
de crisiskaartconsulenten overleggen, zo ook op oudejaarsdag, toen we met z’n allen een toepasselijk  
ritueel hebben uitgevoerd. We hebben al onze ballast van het vorige jaar op papiertjes geschreven en  
verbrand in een vuurkorf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De mannen (Piet en Jeroen) mochten de vuurkorf aansteken, dat viel niet mee door de wind....maar Piet was ooit Eersteklas 
Verkenner bij de padvinders geweest en dat kwam nu goed van pas! 

 
 
                                                                
 

 

 

 

 

                        
 
                          
 
 
                          
 
 
 
                        De mentale ballast van Piet:                                                         De ballast van Trudy fikte terstond weg….. 
                        Angst -  Onrust - Rumineren - 
                        Gebrek aan Empathie.  
                        Daar gaan ze…in rook op… 
 
 
 

 

 

 

 

 

(vervolg volgende blz) 
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(vervolg ‘Een nieuwe Lente, een nieuw geluid’) 

 
 
Mijn ballast bestond uit angst, depressie en lusteloosheid. Het voelde goed dat allemaal achter mij  
proberen te laten en een nieuwe start te maken. De op oudejaarsdag volgende nieuwjaarsdag is het begin 
van het nieuwe jaar en de aankondiging van de nieuwe lente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
Bij De Draaikolk op Oudejaarsdag onze mentale ballast                           Gretig verslindt het vuur het mondkapje       
- dus ook mondkapjes! - ritueel in rook doen laten opgaan.                        van Caroline… 
Het mondkapje van Mirjam,… de fik er in! 
 

 
 
 
De dagen worden vanaf dan weer langer en lichter. 
Spirituele leraren wijzen er op dat je elke seconde een nieuw begin maakt en dat leven in het nu het beste 
antwoord  is: 

 
 

‘Treur niet om het verleden, 
Want dat is voorbij, 

Maak je geen zorgen om de toekomst, 
Want dat is er nog niet, 

Leef in het nu, 
En maak het mooi!’ 

 
 

Dat bracht dus letterlijk verlichting en moge dat ook figuurlijk doorwerken in elke seconde die we nu  
leven… 
 
 
Jeroen en Piet 
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Hallo allemaal,  
 
Sommigen van jullie heb ik al ontmoet, maar lang niet iedereen. Ik wil me graag even  
voorstellen! Mijn naam is Malti Brouwer. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, een dochter van 
9 en een zoon van 26. Ik ben 1e jaars student Social Work. Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg 
om stage te lopen bij CLIP. Naast mijn stage ben ik ook 2 dagen werkzaam bij Dirk van den 
Broek in Almere. Mijn hobby’s zijn: mediteren, reizen, koken, muziek (luisteren en leren  
piano spelen), sporten en creatief bezig zijn.  
 
Een aantal jaar geleden heb ik een burnout gehad. Ik werd toen gedwongen om stil te staan en 
na te denken over mijn leven.  
Wat ik wilde en nog belangrijker wat ik niet meer wilde. Ook in mijn gezin waren er de nodige 
problemen. Het is in deze periode geweest dat wij in aanraking kwamen met de GGz. 
 Langzaam leerde ik om weer voor mezelf te zorgen. Ik kwam met mijn gezin weer in rustig 
vaarwater. Ik heb toen besloten om weer te gaan studeren. Ik hoop in de toekomst met mijn 
kennis en ervaring anderen te kunnen helpen en ondersteunen in hun zoektocht.  
 
De laatste jaren heb ik veel geleerd over mezelf en het leven en uitgeleerd ben ik nog lang niet. Sterker nog, mijn reis is pas 
net begonnen. Hoe het eindigt weet ik niet, maar ik heb besloten om te genieten en me te laten verbazen over alle dingen die 
ik ga mee maken en alle nieuwe mensen die ik zal leren kennen. 
 
Tot gauw allemaal 
 
Malti 

 
 
 
 
 

Geraakt 
 

Geraakt door jouw afwezigheid, 
geschapen leegte in mijn levenstijd. 

Wetend dat ik je niet meer kan vragen, 
missend jouw hulp al die dagen, 

steeds weer raakt dat mij in mijn hart 
en het maakt me enigszins verward. 

Maar toch die leegte wordt 
op niet te volgen wijze ingevuld 

als anderen met mij op pad gaan 
en afwezigheid van jou wordt teniet gedaan. 
Wel word ik dan geraakt door die anderen 

gestuurd door een Ongeziene Kracht 
die mij weer metgezellen bracht. 

 
Jaap Scholten 
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Interview Mirjam Bloedjes 

 
“De crisiskaart is een document over je eigen regie, jouw eigen leven” 

 

Mirjam: Het leven is 1 grote les, je leert elke dag wat bij. 
 
 

Mirjam Bloedjes is sinds september 2019 coördinator van 
de crisiskaart Flevoland breed bij CLIP / STIP GGz in  
Almere. Ze werkt als beroepskracht voor 12 uur in de 
week.  
Als coördinator van de crisiskaart werkt ze met een team 
van vrijwillige crisiskaart consulenten. Ze vindt de variatie 
in haar werk erg leuk, met name de afwisseling. Ze neemt 
alles mee in haar rugzak wat ze in haar leven geleerd heeft, 
dus ook van het werk en de verschillende opleidingen die  
ze gedaan heeft. Natuurlijk neemt ze ook haar eigen  
levenservaring mee. Het dagelijks leven is volgens Mirjam 
ook 1 grote les. Volgens haar leer je elke dag bij en wat ze 
het mooie vindt aan haar werk bij de Crisiskaart is dat ze 
mensen ontmoet met zoveel verschillende ervaringen dat ze 
daar elke dag weer van leert.  
 
Mirjam is via Tonny, de coördinator van STIP Almere (zie  
interview vorige magazine) bij CLIP GGz terecht gekomen.  
Mirjam en Tonny kennen elkaar ruim 13 jaar, ze hebben allebei 
ambulant als traumahulpverlener gewerkt voor  
Emergenz / Trauma Opvang Nederland, een landelijke  
organisatie. In het begin coördineerde Tonny samen met een 
collega de crisiskaart in Flevoland. Dat werd teveel dus zochten 
ze iemand die dat kon over nemen.  
Tot drie jaar geleden had Mirjam nog nooit gehoord van de  
crisiskaart, en toen Tonny haar daar enthousiast over vertelde, 
vond Mirjam dit een mooi instrument waar ze wat in wilde 
gaan betekenen. Tonny heeft haar eerst gevraagd of ze  
consulent wilde worden en in een later stadium kwam de vraag 
of Mirjam coördinator wilde worden van de crisiskaart. 
 
In eerste instantie is Mirjam dus begonnen met de consulenten-
training. Net als de consulenten is ze opgeleid om mensen te 
helpen hun eigen kaart, hun eigen plan te maken. 
 
Mirjam heeft daarna een officieel sollicitatiegesprek gehad met 
de directeur, het bestuur en een bezoeker van het STIP voordat 
ze aangenomen werd als crisiskaart coördinator.  
 
Parttime werken voor huis voor taal: 
 
Mirjam werkt naast CLIP GGz ook parttime voor ‘Huis voor 
taal’ in Lelystad. ‘Huis voor taal’ ondersteunt samen met de 
bibliotheek en welzijn Lelystad ruim 140 vrijwilligers die  
andere mensen helpen bij het beter leren spreken, lezen en 
schrijven van het Nederlands, maar ook rekenen en  
digitale vaardigheden. 
 
 
 
(vervolg interview volgende blz) 

Wie is Mirjam Bloedjes? 
Mirjam is 51 jaar en heeft 2 zussen. Ze is 
getrouwd met Jos en heeft drie kinderen. 
De kinderen zijn inmiddels het huis al 
uit. De oudste heeft zelf ook een gezin 
met man en twee kinderen. Mirjam 
woont met haar man in Zwolle sinds 
maart 2020. Voor die tijd woonde ze in 
Dronten met haar gezin. Ze heeft een 
gelukkig gezin en huwelijk. 
Mirjam en Jos zijn dit jaar 25 jaar  
samen, waarvan 12,5 jaar getrouwd. Ze 
werken nog steeds allebei.  
 
Mirjam haar hobby is o. a. suppen.  
Dit is Stand Up Paddling,  
staand op een surfplank 
met alleen een paddle. En 
daarmee beweegt ze zich 
door het water. 
Toen kwam ze met de  
wereld opschoon dag 
(world cleanup day, een 
internationale dag)  
een leuke activiteit tegen  
waarbij je vanaf het water,  
vanaf je surfplank afval opruimt vanaf 
het water. Ze is namelijk ook een actieve 
Trash-Hunter, oftewel afval opruimen. 
 
Mirjam heeft eerst in de horeca/  
detailhandel gewerkt en is daar ook in 
opgeleid. De opleiding sociale  
dienstverlening (MBO) en daarna de 
opleiding HBO maatschappelijk werk 
heeft ze later gedaan tijdens het  
opvoeden van haar gezin en naast haar 
werk. Ze heeft ook de opleiding tot  
pedagogisch didactisch medewerker  
gedaan. Dit houdt in dat je mag  
lesgeven. Didactisch betekent de manier 
waarop, hoe leren mensen en hoe kan je 
dit het beste overbrengen.  
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(vervolg interview) 

 
 
Wat is de Crisiskaart: 
 
De crisiskaart is een heel klein opvouwbaar pasje, ter grootte van een  
bankpas die je kan opvouwen. Hierin geef je aan wie je bent en wat je eventueel nodig hebt als het niet zo 
goed met je gaat. Als je bekend bent met crisis of dat meegemaakt hebt en bang bent om daar weer in te 
geraken. De crisiskaart maak je samen met een crisiskaartconsulente, die daar een training voor heeft  
gevolgd. Samen stel je een plan op en je trekt daar ongeveer 10 uur voor uit. Het is belangrijk dat als je de 
kaart maakt, je zelf niet in crisis bent. 
 
Na 1 jaar wordt gekeken of de kaart nog up to date is, er kunnen namelijk veranderingen zijn, zoals  
bijvoorbeeld verandering van medicatie, een verhuizing, of andere contactpersonen. Er zijn ruim  
30 kaarthouders Flevoland breed, dus niet alleen in Almere. De meeste consulenten en kaarthouders  
komen wel uit Almere.  
 
Steeds meer mensen kiezen er voor om hun kaart te registreren bij de politie. Op het moment dat je dat 
wilt zoeken we lokaal naar je wijkagent. Dan kan je met hem/haar afspreken. Dat hoeft niet bij jou thuis, 
kan ook bij STIP, je kan ook vragen aan de agent kom in burger als dat nodig is. De registratie bij de  
politie is landelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belang van STIP 
 
Iedereen mag er zijn bij CLIP/STIP. Dat vind Mirjam belangrijk. Je hoeft geen diagnose of etiketje te  
hebben om binnen te komen, om elkaar te ontmoeten.  
Iedereen is welkom, wat Mirjam mooi vind en regelmatig terug hoort van 1 van de bezoekers is: zo fijn  
dat ik even kan binnen lopen, een kopje koffie drinken, even mijn verhaal kwijt en dan kan ik het weekend 
weer in. Dat is superfijn om te horen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vervolg interview volgende blz) 
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(vervolg interview) 

 
Reguliere GGz en STIP 
 
Op de vraag aan Mirjam wat zij het verschil vind tussen de reguliere GGz en het STIP reageert ze dat er 
een heel groot verschil is! Bij het STIP werken we niet met behandeling. Natuurlijk kan je iemand een  
advies geven, of laten weten voor mij hielp dit of dat maar we zijn geen behandelaars of therapeuten. We 
kunnen je wel helpen om de juiste weg te bewandelen naar de hulpverlening en je misschien op ideeën 
brengen.  
Bij STIP kan je altijd binnen lopen (we kennen geen wachtlijsten), niet alleen als het niet goed met je 
gaat, ook als het wel goed gaat. In dat laatste geval kan je misschien wel wat voor een ander betekenen. Je 
kan je kwetsbaarheid inzetten om een ander te helpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema Gestippeld 
 
Het thema van Gestippeld is deze keer: ”Een nieuw begin… ?! wat betekent dat…?!”. Als Mirjam aan dit 
thema denkt, reageert ze dat ze het mooi vind dat je iedere dag weer met een nieuwe blz. mag beginnen. 
Een nieuwe dag, die ligt blanco voor jou open en biedt allemaal kansen en mogelijkheden. Je mag ieder 
moment kiezen om ergens een nieuw begin mee te maken.  
Een nieuw begin, iets waar je in het begin van het jaar wat meer over nadenkt dan verderop in het jaar. 
Met oudejaarsdag heeft Mirjam ingevallen bij het STIP in Almere. Een nieuw begin is soms ook dingen 
achter je laten die je niet meer wilt. Je neemt het wel mee, maar wellicht kan je het netjes opruimen in je 
rugzakje, met een mooi strikje er om heen en dat is dan klaar. 
 
Toekomst STIP 
 
Hoe Mirjam de toekomst ziet van STIP? Op het moment van dit interview is het STIP net naar een  
nieuwe locatie gegaan in Almere. Een hele mooie locatie, maar het STIP is natuurlijk meer dan een  
locatie. Het is ook de stem van de cliënt. Mirjam hoopt dat in de toekomst de stem van de cliënt kan  
blijven voortbestaan, dat vindt ze namelijk heel belangrijk. 
We zijn afhankelijk van subsidie, dus de voortgang van subsidie is heel belangrijk daarin in het blijven 
voortbestaan van STIP. Dat is ieder jaar weer spannend. 
 
 
 
 
Eveline 
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Een nieuw begin 
 

Peinzend zit ik achter de computer. Een nieuw begin, tja wat zal ik schrijven. Onherroepelijk moet ik aan de  
geboorte denken. Dit is wel het grootste nieuwe begin, een nieuw leven dat begint. De eerste stappen, beginnen 
met praten. De eerste schooldag, leren lezen, wat een hele nieuwe wereld opent. Een nieuw begin heeft zo een 
positieve lading. Het gevoel dat de wereld voor je open staat. Voor de een is het begin makkelijker, dan voor de 
andere.  

 
Maar een nieuw begin houdt ook in, dat het oude stopt. Zo stopte ook mijn oude leven in München. Ik woonde er 
graag en kende niets anders, behalve mijn vakanties op het land die ik maar niets vond. Ik was de laatste jaren 
van mijn pubertijd ernstig depressief en woonde in een meisjes tehuis. Mijn schoolcarrière liet te wensen over.  
Ik droomde eigenlijk om naar de universiteit te gaan om dokter te worden. Maar dit zat er door bepaalde  
omstandigheden niet in.  Daarnaast verloor ik veel vrienden omdat ze er een eind aan maakten.  
 

Zo besloot ik ook er een einde aan te maken. Nieuwe ronde nieuwe kansen, zo dacht ik er over.  
Ik was gefascineerd door de oosterse manier van denken door karma. Ik was ervan overtuigd dat ik een slecht 
karma had en dat je opnieuw gaat leven. Zo besloot ik er een eind aan te maken. Zoals je leest is dit niet gelukt, 
wel lag ik 3 dagen in coma en maakte daarnaar kennis met de psychiatrie. Mijn ouders besloten dat ik naar mijn 
vader in Nederland moest gaan, ondertussen was ik weer in het tehuis. ‘s Morgens werd ik wakker gemaakt met 
de boodschap dat ik naar mijn moeder moest. In een half uur was mijn kamer leeg en hadden al mijn tekeningen 
een nieuwe eigenaar gevonden. ‘s Avonds zat ik in de trein naar Nederland. 

  
‘s Morgens werd ik wakker, stom verbaasd zag ik varkens in het weiland lopen. Het land was zo plat als een  
pannenkoek geen heuvel of berg te bekennen. De moed zonk mij in de schoenen en nu pas besefte ik, dat ik alles 
achter mij gelaten had. het duurde lang maar uiteindelijk heb ik mijn draai gevonden. 
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Verhuizing STIP Almere 

 
 

Na een maand van voorbereiding was het dan zover…..  net voor kerst 2021 
kregen wij de sleutel van onze nieuwe locatie, Gebouw De DOP aan de Danslaan 
66 te Almere, waar wij vanaf 1 januari 2022 in zouden trekken. Wij hadden de 
maand december gebruikt om alles uit te zoeken wat mee moest, weg te geven 
wat nog goed maar niet meer nodig was en weg te gooien wat zijn beste tijd gehad 
had.  
Best spannend om de vertrouwde locatie aan de Leeghwaterplassen te verruilen 
voor een locatie in een geheel andere wijk…, maar we hadden er zin in! We gaan 
er tenslotte op vooruit, we gaan huren in een oud schoolpand en krijgen twee  
grote klaslokalen tot onze beschikking, dus veel meer ruimte die wij permanent 
kunnen gebruiken.  
 
 
Na de laatste week in De Draaikolk met leuke activiteiten te hebben afgesloten 
zijn we in het nieuwe jaar begonnen met inpakken en vast wat spullen te  
verhuizen. De grote verhuizing met een echte verhuiswagen en verhuizers zou 
plaatsvinden op 12 januari. Zoals gezegd gingen wij 4 januari vast een paar dozen 
naar de Danslaan brengen, twee vrijwilligers en ik hadden 2 auto’s volgeladen. 
Bij gebouw De DOP aangekomen zat de voordeur op slot maar dat was geen  
probleem, wij hadden de sleutel en de code van het alarm, appeltje eitje dus!  
 
Nou.., dat liep iets anders dan gedacht…, geen appeltje eitje maar een gillend alarm na het intoetsen van de code 
en geen mogelijkheid om het uit te zetten… nou, dan maar wachten op de beveiliger en in de tussentijd alles vast 
naar binnen brengen. We kregen zelfs hulp van een voorbijganger die ook het alarm hoorde maar de helpende 
hand bood om een zware doos aan te geven…, lekker makkelijk voor ons want nu hoefden wij niet zo zwaar te 
tillen. Inmiddels stond alles binnen en was er nog geen beveiliger…., toch maar even op die man wachten…. 
Maar voordat de beveiliger er was kwamen er van twee kanten politiewagens aangereden…. Ik heb dus maar  
eerlijk opgebiecht dat ik de boosdoener was en dat de code die ik had gekregen niet werkte…, maar ja, omdat het 
alarm toch al ging was ik doorgelopen…. En dat bleek achteraf niet zo slim en de reden dat de politie kwam… 
Gelukkig begrepen zij dat wij er niets aan konden doen omdat de code wel juist was maar niet werkte. Het  
probleem is verholpen zodat wij de dagen en week daarna gewoon zonder herrie of opgetrommelde beveiliging 
konden verhuizen. Achteraf hebben wij hier  
vreselijk om gelachen… 
 
 
 

Op 12 januari zijn we uiteindelijk verhuisd met behulp van 
de verhuizers met hun wagen waar ik hierboven over 
schreef. Het was hard buffelen voor hen maar ook voor 
ons allen. Na dit hele gebeuren hebben vrijwilligers,  
bezoekers en medewerkers hard gewerkt om alles weer uit 
te pakken, in elkaar te zetten en in te ruimen. Natuurlijk 
stond alles niet in een keer op de juiste plek…., de zithoek 
van de inloop is bijvoorbeeld een aantal keer verschoven 
maar stond uiteindelijk op de juiste plek.  
Inmiddels zijn onze kamers mooi ingericht en zijn wij trots 
op onze nieuwe inloop, kantoor en activiteitenruimte. Het 
is nog even wachten op een keukenblok in een van de  
kamers maar dat wordt binnenkort geplaatst. 

 
 
 
Op 10 februari 2022 hebben we een soort open dag gehouden. Veel bezoekers en netwerkpartners weten ons al te 
vinden. Wij hebben onze draai al gevonden, nou jullie nog…. wij nodigen jullie uit om eens langs te komen en 
kennis te maken met de nieuwe locatie. De koffie en thee staan klaar. 
 
 
Tonny 
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Even voorstellen  

 
 

Mijn naam is Jennefer en ik ben 23 jaar. Ik ben moeder van 2 kinderen, een zoontje van 3 jaar en een dochter van 

1,5 jaar. Voor mijn opleiding Maatschappelijke Zorg, was ik opzoek naar een stageplek. Bij STIP heb ik  

gevonden wat ik graag wil leren:  

  

“CLIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappe-
lijke opvang en psychiatrie. Het gaat om jóuw vraag! Vragen die kunnen gaan over burn-out, verslaving, depres-
sie, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, maar ook talentontwikkeling, arbeidsparticipatie, starten van een 
eigen bedrijfje, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Wij bieden een luisterend oor en steun!”  
 

En ik zou mijn steentje daar graag aan bijdragen.   

Waar CLIP voor staat, zou ik me graag meer in willen verdiepen. Zodat ik beter kan luisteren, begrijpen en samen 
een oplossing kan vinden.  
 

 

 
  
 

 
Werken is mijn doel. Groeien is mijn ambitie.  
Mocht je nog iets van mij willen weten of vragen. Kom gerust eens langs op de inloopspreekuren in Lelystad van 
dinsdag en donderdag.  
  
Met heel veel Groetjes en veel verder leesplezier...  

 

Jennefer Vlug. Stagiaire van STIP  
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De St(r)ippenkaart 
 

Onderstaande st(r)ippenkaart is vroeger gebruikt voor  
o.a. het eetcafé, ons eigen filmhuis en andere activiteiten. 
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Een nieuw begin, wat betekent dat voor mij? 
 

 
 
Bij een nieuw begin denk ik aan alles achter me laten en een nieuwe start maken. Ik heb dat echter al 
zo vaak gedaan in mijn leven, dat ik er inmiddels achter ben gekomen dat je wel een nieuw begin kan 
maken, maar dat dat niet automatisch betekent dat wat je achter laat niet meeneemt. Je kan het hooguit 
los proberen te laten maar je neemt het altijd mee of je nou wilt of niet. Het is een onderdeel van je 
verleden en het heeft je gemaakt tot wat je nu bent. Hoe vaak ik al niet gezegd heb tegen mijzelf: 
‘Morgen ga je het anders doen dan maak je een nieuwe start een nieuw begin.’ Als het uiteindelijk dan 
(vaak) niet gelukt is, dan is de teleurstelling zo groot, dat je op een gegeven moment geen nieuwe start 
meer zou willen maken. Daarom neem ik nu de dag zoals hij is en komt en heb geen (te) hoge  
verwachtingen meer, dan kan je alleen maar teleurgesteld worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een nieuw begin denk ik ook aan het nieuwe jaar, dat voor ons ligt. Wat zal ons dat brengen? Ik 
hoop voor mijzelf op een beter jaar dan de afgelopen jaren. Voor wat betreft het STIP hebben we ook 
een nieuw begin gemaakt, door naar een andere locatie te gaan verhuizen. We zitten nu (wanneer ik 
dit schrijf), al enkele weken op de nieuwe locatie in Danswijk. Ik vind het een enorme vooruitgang 
omdat we nu twee grote ruimtes de hele week tot onze beschikking hebben.  
 
 
Eveline 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022  
Almere door Cobie 

 
 

Het stukje hieronder over de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Almere is zeker niet volledig. Ik heb mij  
gefocust op in hoeverre politiek Almere iets over GGZ in het programma heeft staan. 
Er staan 16 partijen op de kieslijst. Hieronder geef ik kort weer wat de eventuele slogan over het thema zorg  van 
de partij is en wat er in het verkiezingsprogramma terug te vinden is over GGZ. Ik gebruik hiervoor citaten uit 
het verkiezingsprogramma van de desbetreffende partij. 
Wat mij opvalt is dat bijna elke partij veiligheid, jeugdzorg en ouderenzorg zin het programma heeft staan.  
De meeste verkiezingsprogramma’s zijn heel algemeen. 
 
Als het magazine uitkomt is de kans groot dat de verkiezingen al hebben plaatsgevonden. Maar dan zijn dit wel 
de uitgangspunten die tijdens een mogelijke formatie zullen worden gehanteerd. Dus in dat kader blijven ze van 
belang. 
 
VVD Thema: Liefdevolle zorg, dichtbij huis. 
GGZ: “GGZ gaat meer in de wijken zelf georganiseerd worden en dat steunen wij. Het is daarbij belangrijk dat 
we voor de wijkbewoners een terugvaloptie realiseren waar zij met vragen en zorgen terecht kunnen.” 
PvdA Thema: Passende zorg (in de breedste zin van het woord) voor iedereen. 
GGZ: “Wij stellen vrijwilligersorganisaties in staat om de Almeerders met GGZ- of verslavingsproblematiek 
beter te  
begeleiden. Daarbij moet ervoor  worden gezorgd dat aan randvoorwaarden als kennis, tijd, geld en een geza-
menlijke  
aanpak voldaan is.” 
PVV Thema: Wij tillen zorg naar een hoger plan. 
GGZ: Niets 
D66 Thema: Gezonde stad. 
GGZ:  “Duidelijke afspraken met alle verwijzers over verwijzing naar de GGZ”. 
Groen Links Thema: De mens staat centraal bij het verlenen van zorg. 
GGZ: Niets 
SP Thema: Geen specifiek thema voor zorg. Algemeen: Sociaal, groen en veilig. 
GGZ: Niets  
Leefbaar Almere Thema: Goede Zorg voor Iedereen! 
GGZ: Niets 
Partij voor de Dieren Thema: Gezond en Veilig in Almere. 
GGZ:  

• “Initiatieven die gericht zijn op preventieve gezondheidszorg en welzijn, zoals het voorkomen van  
        eenzaamheid en geestelijke problemen, krijgen steun van de gemeente. 

• De gemeente stimuleert de inzet van ervaringsdeskundigen bij de ondersteuning van kwetsbare mensen. 

• De gemeente investeert in jongerencentra, buurthuizen, wijkcentra en ontmoetingsplekken voor ouderen en  
       mensen met een beperking. 

• Er komt een brede aanpak om de psychische gezondheid te verbeteren, waarbij naast zorgprofessionals ook  
       het (hoger) onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken worden. Ook komt er een  
       integrale aanpak voor de  preventie van zelfdoding. 

• Iedereen die zorg en hulp behoeft, heeft daar recht op, zonder lange wachtlijsten en met oog voor de  
       menselijke maat. 

• Wachtlijsten en wachttijden dringen we terug. Tot het zover is zorgen we voor voldoende overbruggingszorg  
       en meer (tijdelijke) opnameplaatsen. De gemeente zorgt ook voor voldoende behandelplekken en  
       reservebedden voor mensen in acute (psychische) nood. 

• We beperken de wachtlijsten en lossen knelpunten in de GGZ op. 
Er komen weer (reserve) herstelbedden voor kinderen in acute psychische nood.” 

AP/OPA Thema: Geen specifiek thema voor zorg. 
GGZ: Niets  
50plus Thema: Zorg en ouderenbeleid goed en betaalbaar voor iedereen. 
GGZ: Niets  
 
 
 
 
 
(vervolg volgende blz) 
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(vervolg ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022’) 
 
 
 
Christen Unie Thema: Welzijn en zorg voor iedere Almeerder. 
GGZ: 

Wij willen aandacht voor de psychische en mentale gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het  
voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren. 

Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden, problemen 
worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig.  

De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen voor mensen met 
verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte. 

De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken afspraken over 
wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag.  

We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 
ambulante psychische zorg in de wijk en intensievere samenwerking tussen GGZ, huisartsen,  
maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en  
herstelgroepen. 

De ChristenUnie pleit voor uitbreiding van inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. 
Er dient aandacht te zijn voor de toename die gezien wordt in het aantal suïcidepogingen van mensen met  

psychische en psychiatrische zorgvragen. 
Almere moet een ‘droge voorziening’ hebben, waar mensen kunnen afkicken zonder de verleiding van  

verslavingen. “ 
CDA Thema: Gezond Almere. 
GGZ: “Wachttijd voor psychische hulp binnen de norm, adviesraad van lokale zorgprofessionals en zorgvragers uit 

de GGZ., kwalitatief goed aanbod van hulp bij lichte psychische klachten.” 
Respect Almere Thema: Gedogen leidt tot chaos. 
GGZ: Niets  
BIJ1 Thema: Gezondheid boven markt. 
GGZ: “Speciale aandacht én voorzieningen voor GGZ en mentale zorg, met name voor jongeren die vastlopen. 

Met onder andere aandacht voor culturele aspecten.”  
FvD: Geen verkiezingsprogramma. FvD gaat uit van de standpunten die verwoord zijn voor de landelijke  

verkiezingen. 
Denk Thema: Onderwijs en zorg voor iedereen 
GGZ: Niets  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vervolg volgende blz) 

Ik hoop dat iedereen gebruik heeft gemaakt van zijn stemrecht !!! 
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(vervolg gemeenteraadsverkiezingen 2022) 

 
 

Plaatselijke politiek in Lelystad voor de verkiezingen. 
Christiaan en Frans, onder toeziend oog van Bas, Vrijwilligers bij Stip Lelystad. 

 
Het is jammerlijk dat er weinig of niets te vinden is over de plaatselijke politiek met betrekking tot de GGZ en 
met name de jeugd en de GGZ. Er wordt door diverse partijen gewezen naar E-Health voor de ggz en dat is erg 
onpersoonlijk en zorgt niet voor een vertrouwen gevoel en is zeker geen oplossing m.b.t. bijvoorbeeld de  
wachttijden. Om die reden hebben we gekeken naar wat er in algemene zin landelijk vanuit verschillende partijen 
wordt aangegeven. 
 

Citaten uit de LANDELIJKE GGZ-verkieswijzer van verschillende politieke partijen  
 
D66 
Hiervoor is meer samenwerking tussen gemeentes, zorg en politie nodig. Escalaties moeten voorkomen worden en 
personen met verward gedrag die psychische hulp nodig hebben, moeten zorg ontvangen, in plaats van afgevoerd 
worden in een  
politieauto. Binnen de GGZ is sprake van een groep patiënten met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA), 
geschat op ongeveer 210 duizend personen. Herdiagnostiek, zoals bij GGNet, brengt inzichtelijk dat patiënten niet 
altijd de juiste zorg krijgen, vooral door verkeerde of verouderde diagnostiek. Het stimuleren van dergelijke  
programma’s past binnen een project Zinnige Zorg en Juiste Zorg op de Juiste plek. 
 
PVDA 
Door de werkdruk en de beloning van zorgmedewerkers te verbeteren zullen meer mensen voor de zorg willen 
kiezen; door meer zorgmedewerkers aan te stellen is er meer tijd voor de patiënt/cliënt en zullen wachtlijsten  
verminderen. Hier wordt extra geld voor vrijgemaakt en gaat niet ten kosten van de huidige begroting van de ggz. 
Specialistische ggz moet landelijk geregeld worden en voldoende capaciteit bieden voor de zorgvraag. 
 
CDA 
CDA wil investeren in preventie en gezondheid. CDA wil regionale preventiefondsen waarin gemeenten,  
zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk investeren in preventie en gezond leven en  
vervolgens gezamenlijk delen in de opbrengsten van lagere zorgkosten. Het CDA is een groot voorstander van  
E-health en denkt ook dat in de GGZ  gesprekken via de computer bij kunnen dragen aan het afnemen van  
wachtlijsten. Bepaalde vragen op mentaal gebied kunnen prima en vaak beter via E-health. (alleen denken wij dat 
niet iedereen dit fijn zal vinden, in ieder geval niet de opstellers van dit  
verslag.) 
 
SP 
Wat de SP betreft zou er meer aandacht moeten zijn voor preventie en het bevorderen van mentale gezondheid. 
De wachtlijsten in de GGZ is de SP al lang een doorn in het oog. Mensen die zorg nodig hebben moeten deze zorg 
ook (zo snel mogelijk) krijgen. De aanpak van deze wachtlijsten is tot op heden helaas niet succesvol. 
 
VVD 
De VVD wil de wachtlijsten in de ggz aanpakken door een betere organisatie van de ggz Daarnaast is het zaak om 
meer mensen op te leiden, omdat er ook in de ggz grote tekorten zijn aan arbeidskrachten. Hiervoor is meer  
samenwerking tussen gemeentes, zorg en politie nodig. Escalaties moeten voorkomen worden en personen met 
verward gedrag die psychische hulp nodig hebben, moeten zorg ontvangen, in plaats van afgevoerd worden in een 
politieauto. 
 
 
Wat wij teleurstellend vinden is dat PVV en Denk ( horend bij de min of meer belangrijkere partijen geen  
GGZ-kieswijzer hebben aangeleverd.) 
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TITEL Werk en zo 
 
Vaak functioneer ik niet onder dwang of druk, zo ervaar ik de samenleving: 1 brok aan druk, moeten en prestatie. Ik weiger 
daar deel aan te nemen, het heeft voor mij nooit goed uitgepakt.  
Deze herstelfase is de beste periode uit mijn leven; wat vrijwilligerswerk doen, tijd nemen, ademen en creatieve dingen doen. 
Gewoon mijn leven op mijn tempo bepalen.  
Ik maak contacten in allemaal steden, waardevolle contacten met mensen om wie ik geef.  
Ik wil graag mijn tijd doorbrengen met deze mensen in Lelystad, Almere en Amsterdam.  Ik word met de nek aangekeken als 
ik mensen vertel dat ik werken voor geld afschuwelijk vind. Ik ben van mening dat je als mens wel zeer zeker jezelf bezig 
moet houden (niks moet) met dingen die je voeden, maar niet onder druk. Helemaal niks doen kan ook heel vervelend zijn, 
dat bedoel ik meer te benadrukken, maar moet het allemaal voor dat klote geld zijn.? 
Veel mensen zeggen ook dat ik kalmer ben geworden. Dat is omdat ik nu dus veel dingen doe die ik leuk vind, maar ook goed 
voor mijn ontwikkeling zijn en ik ontwikkel mij in mijn vrijheid.  
 
Ik heb nooit mee gedraaid in die ''normale samenleving'' want of ik werd ontslagen of ik was te langzaam. Mijn hoofd werkt 
maar voor 10 man tegelijk dus ik ben bezet en ik merk dat zodra ik geen druk voel, ik mij ook weer vrijer voel als mens. Ik 
zeg niet dat ik tegen werk ben, maar ik ben tegen de manier waarop er met mensen wordt omgegaan. Ik ben pro duurzaam-
heid, mensen in goede ''banen laten leiden'' en deze genuanceerde tussenweg is er nauwelijks. Mensen worden opgejaagd of 
vaak onder druk gezet en in mijn opinie werkt dit alleen maar averechts.  
Lui ben ik zeker niet, ik besteed mijn tijd aan de gemeenschap. Ik help inburgeraars, maar ja ik ben ook de sloopkogel moe na 
2 uur les geven. Er is een soort gebrek aan empathie dat de workload van persoon A zo anders kan zijn dan die van persoon B. 
De mensen die 40 uur per week werken zijn vaak boos op degene die minder werken en dat ze daar belasting over moeten 
betalen. Zo heb ik dat wel eens van sommige 40 urige werkers vernomen (niet allemaal hoor !)  
Maar respecteer dan ook mensen die een andere workload hebben en dat gebrek is zo groot in deze samenleving. Ik wil mij 
daarom inzetten voor een gezondere en respectvolle arbeidsethos waarin wij met onze facetten en talenten worden gezien en 
erkend. Waarin wij onze tijd mogen nemen ons zelf te ontwikkelen. Het gaat vaak niet over willen en daar is weer gebrek 
nummer 2; dat ziet de samenleving niet oftewel veel instanties.  
De stempel lui is het zoveelste wat mij ergert. Nee ik ben niet lui !!!!! 
Begrijp je, dus whatever it takes. Ik mag dan mijn diploma's hebben maar ik wil gewoon kunnen leven in mijn eigen tempo. 
Ik hou van artistiek bezig zijn, dansen, zingen, koken. Ik benadruk iedereen proberen te luisteren naar zijn eigen stem. Als er 
wel een bepaalde druk is vanuit een instantie, regel je hulp zoek steun, want samen maak je zelf het een stuk dragelijker.  
Stress is zeer zeker niet altijd vermijdbaar. Dit moet ook weer niet zo een utopisch idealistisch verhaal worden waarin ik de 
realiteit negeer, maar nuancering zou wel wat meer mogen. Vertrouw op wat je kunt, luister naar je grenzen, daag jezelf uit in 
jouw tijd en tempo. . 
zonder te slijm ballerig en te emotioneel te klinken,  je bent het waard.. (ook zonder Loreal) 
 

Daphne  

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat: 
 

We in Almere op de dinsdag weer gaan wandelen? Nadere informatie volgt op de website en in de agenda. 
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Voorstellen 

 
 
Hoi, ik ben Piet. 
 
 
Momenteel ben ik in mijn 68ste levensjaar. Gescheiden sinds eind 2004, heb twee zonen, waarvan er eentje nog mij bij woont. 
Sinds vrijdag 6 maart 2020 ben ik een regelmatige bezoeker van STIP Almere. Ik weet dat nog zo goed, omdat toen de eerste 
coronamaatregelen van kracht werden: eerder die week werd geadviseerd om geen handen meer te schudden. Dat deden we 
dus niet. Ik was doodmoe, zweette (geen corona, maar dat wist je toen nooit zeker, (zelf)testen waren er toen nog niet) en 
deed mijn verhaal aan Tonny. Eind van dat jaar zou bij mij dysthemie gediagnosticeerd worden. Ik was toen in maart nog 
zoekende naar gepaste hulp voor mijn depressies, maar wachtlijsten zijn lang. Ondertussen vond ik bij STIP een veilige plek 
om onder de mensen te blijven. We gingen overigens al snel over naar online inloopuren. Dat vond ik toentertijd wel een goed 
alternatief. Afhankelijk van de initiatieven van stagiaires werden leuke activiteiten (meestal online) ondernomen 
(fotowedstrijden, quizzen, speurtocht, etc.). In een tijd dat er toch weer even iets meer mocht, hebben we ook samen gegeten.  
 
 
In afwachting van een behandeltraject bij Indigo ging ik in 2020 te rade bij een acupuncturiste. Dat was geen succes. Ik werd 
er alleen maar nerveus van omdat die dame me waarschuwde voor een eventueel EMDR traject dat ik wilde gaan volgen. Dat 
traject zou mogelijk zijn bij een hypnotherapeute waar ik daarna terecht kwam. Voor mijn traumatische ervaringen (onthecht 
zijn) is EMDR niet de aangewezen therapie, maar verder ben ik daar ook niet wijzer geworden. Het steeds maar terug gaan 
naar het jongetje uit mijn vroege jeugd, daar had ik zo onderhand wel genoeg van. Bij een eerder coachingstraject, bij een 
traject bij CIRAN en bij een haptotherapeute was daar ook al aandacht voor.  Ik was daar zo onderhand dus wel klaar mee. 
Misschien in zijn algemeenheid wel wat therapiemoe geworden, maar ik zat op dat moment in een diep dal en greep weer van 
alles aan. Achteraf vind ik het nog steeds schieten met hagel wat de meeste instellingen/therapeuten doen. Ze draaien hun 
programma met je af, maar gaandeweg kom je (eigenlijk meer vanzelf want herstel kost ook tijd, of in combinatie met andere 
activiteiten zoals bij STIP) uit je diepe dal. Je hebt dan even wat afleiding gehad. Ik vraag me dan wel eens af wat de oorzaak 
is van mijn herstel. Gaat dat dan inderdaad niet grotendeels vanzelf, mits je maar voldoende afleiding hebt? In ieder geval 
actief blijven, dat helpt. Van allerlei zelfhulpboeken van deze en gene goeroe heb ik inmiddels ook mijn bekomst. Het beloof-
de ‘geluk’ in 10 stappen slaat bij mij niet aan.  
 
 
In 2020 werd ik bij STIP met gladiolen onthaald toen ik vanuit huis mee deed aan de 4Daagse (10 km per dag). Dat lijkt een 

eitje, maar een vervelende bijkomstigheid was dat ik sinds 2019 last had van hartritmestoornissen. Dat bevorderde sportieve 

activiteiten niet echt meer. In 2021 heb ik drie ingrepen aan mijn hart ondergaan (twee ablaties en een cardioversie). De stoor-

nissen zijn daarmee gelukkig verdwenen en ik ben van de medicatie voor mijn hart af! Daardoor blijk ik ook minder vermoeid 

te zijn (sinds ik met de medicatie gestopt ben)! Heerlijk, niet meer de fysieke onrust van het hart te ervaren. Dat heeft ook een 

wisselwerking met de mentale onrust. Achteraf vraag ik me dan ook af wat nu leidend was voor mijn misère de afgelopen 

jaren, de hartritmestoornis of mijn depressies. Maar misschien is die vraag niet zo relevant, het had in ieder geval invloed op 

elkaar en momenteel maak ik een continue herstelperiode door. Ik wandel, schilder en maak weer muziek. Mijn draai ben ik 

weer aan het vinden, en sinds eind 2020 ben ik ook met pensioen en daar geniet ik nu ook steeds meer van. 

 

 

 

(vervolg volgende blz) 
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(vervolg ‘Voorstellen’) 
 
 
 
 
Inmiddels ben ik actief in twee gespreksgroepen (Lotgenotengroep en Herstelgroep) en doe ik mee aan Creatief Ontwikkelen. 
Dat allemaal bij STIP. 
Ikzelf was tot dusver nog wel wat voorzichtig om op de inloopuren te komen vanwege de nog steeds hoge besmettingsgraad 
van het coronavirus.  Maar op dinsdag 22 februari 2022 deed ik wel mee met een project bij STIP om alsnog het nieuwe jaar in 
te luiden. Mede op basis van teksten en foto’s konden er collages worden gemaakt, of zoals hieronder (door mijzelf gemaakt): 

Nieuwe wegen vinden, buiten de begaande paden, is mijn motto voor de komende periode. Hopelijk slaag ik daar ook in. En 
ook jullie, mijn lotgenoten! 
Ik wil hierbij de gelegenheid ook te baat nemen om de medewerkers (bestuur, begeleiders en stagiaires) van STIP te bedan-
ken voor de ondersteuning de afgelopen twee jaar. En natuurlijk ook alle lotgenoten waarmee ik contact heb en heb gehad.  
 
Piet 

Wist je dat: 
 

De Week van de Psychiatrie er weer eind van deze maand (maart) is en dat we weer  
allerlei activiteiten hebben? 
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Stagelopen op Curaçao 
 
Van half november t/m half januari heb ik twee maanden stage mogen lopen op Curaçao. Ik was daar de eerste  
ervaringsdeskundige die stage kwam lopen.  
 
Na een voorspoedige reis heb ik eerst een paar dagen de tijd genomen om te wennen aan de temperaturen,  
luchtvochtigheid en het tijdsverschil. Daarna ben ik afspraken gaan plannen met verschillende organisaties die iets 
met geestelijke gezondheidszorg doen op Curaçao.  
In deze gesprekken werd me duidelijk dat er nog weinig tot niet wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen op  
Curaçao. Alleen binnen de verslavingszorg werken een paar ervaringsdeskundigen. Ook werd me duidelijk dat het 
stigma en taboe op psychische aandoeningen enorm groot is. Mensen praten niet over wat ze mankeren en ze  
zoeken vaak hun oplossing in geloof, tradities en rituelen.  

 
Ondertussen was ik ook begonnen met het geven  
van de WRAP-training aan een groep van 6  
personen. WRAP staat voor Wellness Recovery 
Action Plan, een plan om je goed te gaan en blijven 
voelen. Het was mooi om te zien hoe ook op  
Curaçao de mensen die de training volgden, steeds 
meer inzicht kregen in de stappen naar een  
eventuele crisis. Ik hoop dat nog veel meer mensen 
daar gebruik mogen gaan maken van de WRAP. 
Ook vond ik het tijdens de training mooi om te zien 
dat de deelnemers steeds meer open werden over 
hun psychische klachten. Ze gaven nadien aan dat 
ze het zo fijn vonden dat ik ook open was over mijn 
klachten, waardoor ze gestimuleerd werden er ook 

over te vertellen. Een mooi voorbeeld van wat ervaringsdeskundigheid kan betekenen.  
 
 
Tijdens mijn gesprekken kwam ik bij diverse afdelingen van GGZ Curaçao. Bij een van deze afdelingen werd ik 
gevraagd om voorlichting te komen geven over de WRAP. Ik heb toen voorgesteld om daarnaast in gesprek te gaan 
over stigma door inzet van verschillende middelen. Dit werd goed ontvangen, waarna ik deze bijeenkomst ook heb 
georganiseerd. Tijdens de voorlichting werd me duidelijk dat de cliënten heel weinig eigen regie hebben tijdens een 
opname. Zo mogen ze 1x per dag op een vast tijdstip wat te snoepen pakken uit een kast en mogen ze alleen op  
afspraak op hun telefoon. Inspraak in hun behandeling is nauwelijks van toepassing. Iets wat we ons hier nauwelijks 
meer kunnen voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vervolg volgende blz) 
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(vervolg ‘Stagelopen op Curaçao’) 

 
 
 
 
Voor de workshop over stigma had ik gesprekskaartjes meegenomen uit de stigmakoffer en de stigmaset van het 
spel: “Een Steekje Los?”. Het was heel mooi om te zien dat iedereen actief meedeed; cliënten, verpleegkundigen  
en behandelaren. Helaas waren de gesprekken in het Papiaments en kon ik deze niet volgen. Ik kreeg later wel  
terug dat het diverse ogen geopend had en er mooie gesprekken waren gevoerd. Ook werd ik uitgenodigd om op 
diverse afdelingen als ervaringsdeskundige langs te komen.  
 
 
Na deze bijeenkomst heb ik even twee weken vakantie genomen, waarin ik wel nog een bezoek heb gebracht aan 
de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis. Ook weer een unieke ervaring waarin zichtbaar werd dat de schaamte 
groot is en praten over je ziekte niet normaal is.  
Helaas liepen in mijn vakantie de coronacijfers zo hoog op dat het bezoek aan de afdelingen van GGZ Curaçao  
niet door kon gaan. Ook zou ik een bijeenkomst geven over wat een ervaringsdeskundige nu is en wat de taken 
zijn, maar deze werd ook geannuleerd.  
 
 
Ik heb mijn training nog afgerond en heb het spel “Een Steekje Los?” nog mogen spelen met een aantal  
vrijwilligers. Daarna was het tijd om weer terug te keren naar het koude Nederland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marije 
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Een vrolijk en blij nieuw begin 
 

Bij een nieuw begin denk ik aan nieuw leven, aan geboortes. Niet alleen bij de mens, maar ook bij de 
dieren. Hoe schattig is het jonge grut dat net geboren is. Denk aan lammetjes, kittens, puppies, kalfjes, 
noem maar op.  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ik word daar helemaal vrolijk en blij van, na de sombere periode van de winter met vaak grauw, somber 
weer. Als we richting de lente gaan, dan gaat het zonnetje meestal ook meer stralen en dat is iets wat we 
allemaal toch willen?! 
 
 
 
Naast het zonnetje ontstaat er ergens anders ook een nieuw begin, namelijk bij de bloemen en planten. 
Knoppen beginnen te ontluiken en bloemen gaan bloeien. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
De lente ook nog eens mijn favoriete jaargetijde, juist door het nieuwe leven wat er is. 
 

 
 
 
Eveline 
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Open dag nieuwe locatie STIP Almere 
 
 
Voorbereidingen 
STIP is verhuisd naar een nieuwe locatie, wij wilden dat graag vieren door middel van een open dag.  
Wij zijn met iedereen gaan kijken hoe wij dit het beste konden doen en wat voor activiteiten wij wilden verzorgen.  
Uiteindelijk zijn wij gekomen op een mooie activiteit waarbij de mensen spreuken en mooie teksten mochten opschrijven 
onder het thema " wat inspireert jou " en "Wat betekend een nieuw begin voor jou".  Die konden de mensen opschrijven en 
daar zouden we twee weken later verder mee aan de slag gaan. We hebben er ook voor gezorgd dat de mensen zich welkom 
voelde en in een leuke sfeer terecht kwamen door de ruimte ook leuk te versieren. 
 
 
Lyenna 
 

 
Dinsdag 10 februari 
Op dinsdag 10 februari organiseerde het STIP in Almere een openingsfeest/open dag. Oude en nieuwe bezoekers kwamen 
langs om de nieuwe locatie te bekijken en een praatje te maken. Er waren slingers, ballonnen en natuurlijk hapjes. In de  
activiteitenruimte vroegen wij bezoekers antwoord te geven op de volgende vragen: 
  
‘Wat inspireert jou?’ 
  
‘Wat betekent een nieuw begin voor jou?' 
  
Best lastig, bleek al snel. Niet het soort vragen waarvan je het antwoord snel even 
op papier krabbelt en weer doorgaat. Maar vragen waar je even voor moet gaan 
zitten, die tot interessante gesprekken leiden rond thema's als:  
zingeving, omgaan met verlies en teleurstelling, open staan voor de toekomst en 
nieuwe dingen leren. 
  
Ook de natuur bleek een grote inspiratiebron, met name het wisselen van de  
seizoenen. We hebben de winter inmiddels bijna weer achter de rug en met enig 
ongeduld kijken we uit naar de lente.  
Het jaargetijde waarin de natuur weer in beweging komt. Knoppen krijgen  
blaadjes en bloemen, lammetjes springen door de wei en pulletjes zwemmen 
nieuwsgierig kwetterend achter hun moeder aan.   
  
Het gras is groen, bij de buren, aan de overkant, in de eigen achtertuin.  
De natuur begint aan een nieuwe cyclus en wij kunnen dat ook. 
 

Jill 

 

 

 



 28 

 
 

Landelijke Week van de Psychiatrie 
“Iedere stem telt!” 

 

Maandag 21 t/m zaterdag 26 maart is er weer de jaarlijkse Landelijke Week van de Psychiatrie. Dit jaar is het thema: “Iedere 
stem telt”. Daar is voor gekozen, niet alleen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in de week voorafgaande aan de Week 
van de Psychiatrie, maar ook omdat ondanks alle vooruitgangen die bereikt zijn er nog steeds stigma rondzwemt binnen de 
psychiatrie. Elke mens doet ertoe, het is daarom van belang dat alle stemmen gehoord worden, ook van de mensen die er niet 
meer zijn.  
 
De Week van de Psychiatrie is opgedragen aan alle mensen (met of zonder psychiatrische achtergrond) die zich hebben  
ingezet voor verbetering van positie en het leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek. De GGz 
(geestelijke gezondheidszorg) is veel humaner geworden, hoewel er nog heel veel werk te doen is op het gebied van  
beeldvorming, doorbreken van isolement, verbeteren van woonomstandigheden, verbeteren van relatie van psychiatrie en  
de samenleving, verbeteren van financiële positie, verbetering van informatievoorzieningen en keuzemogelijkheden. De Week 
van de Psychiatrie is nog niet ‘af’ en de komende decennia gaan we hiermee door.  
(bron: www.weekvandepsychiatrie.nl) link voor nog veel meer achtergrond informatie: https://weekvandepsychiatrie.nl/
achtergrond/ 
 
Wij hebben allemaal onze eigen voorkeuren/mogelijkheden/talenten om ons te uiten, om onze stem te laten horen. 
STIP, Kwintes, het Schakelteam en nog meer organisaties zijn bezig weer een mooi programma voor Almere op te stellen. 
Het programma zal bestaan uit, creativiteit, dialoog, themabijeenkomst en andere activiteiten. Zie de website www.clipggz.nl 
voor het volledige programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonny 

 

http://www.weekvandepsychiatrie.nl
https://weekvandepsychiatrie.nl/achtergrond/
https://weekvandepsychiatrie.nl/achtergrond/
http://www.clipggz.nl
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Je loopt op het eerste rondje met je zware rugzak (staat voor al je problemen).  
In het tweede rondje heb je hem achtergelaten en ben je een nieuwe weg ingeslagen,  
zonder rugzak loopt het nieuwe begin een stuk lichter. 
 
 

 

Carlos 

Een nieuw begin 
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Cliënt in de Hoofdrol 
 
In 2016 zijn we gestart met het opstellen van een regioagenda voor Flevoland en de toenmalige wethouder van Almere  
als regio verantwoordelijke, uit te nodigen hieraan mee te willen werken. We zijn toen gekomen tot een  
samenwerkingsovereenkomst waarin veel zaken rond mensen met een psychisch rugzakje die nog niet goed waren, op te 
pakken. 
 
We zijn toen gestart met ons eerste symposium waarin diverse van de onderwerpen uit deze overeenkomst werden  
opgepakt. Dit symposium hebben we een aantal jaren kunnen volhouden en we hebben inmiddels nogal wat onderwerpen 
aangesneden. Behalve de laatste 2 jaar, toen heeft corona daar nogal voor gezorgd dat we dit niet konden doen. In 2020 
hebben we geprobeerd om een en ander digitaal te kunnen laten gebeuren. Dat was op zich wel een aardige digitale  
bijeenkomst, maar er waren maar weinig bezoekers. Hetgeen ik zeker begreep. In 2021 hebben we wel een symposium 
voorbereid, maar nog steeds door corona konden we dit evenement niet door laten gaan. 
 
Nu de corona golf dreigt weg te vallen, hebben we toch weer de draad opgepakt en zijn we op dit moment hard bezig om 
voor medio juni een symposium voor te bereiden. Het thema dat we daar zeker willen behandelen is het thema “Hoe zetten 
we de cliënt nu echt in de hoofdrol?” Want er zijn wel wat dingen gedaan om de situatie van de cliënt te verbeteren, maar 
er komen nog veel te veel negatieve dingen in de aandacht en dus moeten we nog steeds doorvechten om dit te verbeteren. 
We denken daarbij aan de nog steeds grote wachtlijsten, al die psychische ellende die corona door de isolatie van mensen 
heeft veroorzaakt. Het vaak nog steeds niet serieus nemen van wat de cliënt aan het bureau van de behandelaar of de be-
oordelaar voor een uitkering vertelt over zijn of haar situatie. Kortom, er is nog van alles te doen. Dus blijven we het pro-
beren. 
 
Dit keer wordt het symposium ook een onderdeel van een traject vanuit het UWV en meerdere cliëntorganisaties dat moet 
leiden tot een Meet & Greet tussen maatschappelijk ondernemers en mensen met psychische rugzakjes die kijken naar een 
(toekomstige) al dan niet betaalde baan. Daarbij worden er ook tussentijds workshops georganiseerd waarbij met behulp 
van ervaringsdeskundigen zowel de ondernemers als de cliënten worden ondersteund om goed met elkaar in gesprek te 
gaan over een mogelijk toekomstige (zakelijke) relatie. 
 
We proberen er alles aan te doen om dat traject te ondersteunen en daarbij een programma neer te zetten tijdens ons  
symposium, dat voor vele een goed leermoment of leerervaring te zijn dat ten goede komt aan het doel ervan,  
de “Cliënt in de Hoofdrol”.  
 

Ruud 
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Even voorstellen 
 

Hallo, ik heet Lia. Ik ben 42 jaar en kom uit Amsterdam, wonend in Lelystad. 
 
Ik woon samen met mijn hond en samen gaan we soms met de groep wandelen zodat alle hondjes  
samen kunnen genieten. 
 
Mijn hobby’s zijn: kleuren, diamond painting, haken, tv kijken en spelletjes doen. 
 
Over mijn achtergrond laat ik niet veel los, maar ik ben iemand die graag onder de mensen wil zijn. 
Alleen kan ik slecht tegen een hele drukke omgeving en negatieve sfeer, omdat ik hoog gevoelig ben 
en slecht tegen prikkels kan.  
 
Wekelijks ben ik te vinden in diverse buurthuizen. Bij 1 daarvan doe ik 3x in de week dagbesteding, 
namelijk administratie. Ik doe dat met veel plezier. Sinds kort zit ik 2x in de week bij STIP, dit werd 
mij geadviseerd omdat je daar kan komen voor vragen en hulp en ondersteuning. Ik werd daar warm 
verwelkomt.  
 
Ik vind het erg fijn om daar te zijn, zij geven een luisterend oor. Als je hulp vraagt gaan zij met 100% 
ervoor om jou te helpen en gaan met hart en ziel tot het eind. 
 
De toekomst zal vertellen wat ik ga doen als vrijwilligster. Stap voor stap dan kom je er wel. 
 

Lia 

 

 

 

 

Wist je dat: 
 

Je hebt kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en in dat geval  
dus meegedaan om invulling te geven aan ons democratisch stelsel. 
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1. Juf vraagt aan Jantje: “Wanneer ga je weer eens in bad?” Jantje antwoordt: “Dat hoeft niet juf,  

ik word later stinkend rijk.” 
 
 
2. Zegt de ene oen tegen een andere oen: “Heb je al een vuurtje kunnen maken met de lucifer?” 

Zegt de andere oen: “Ja hoor, ik heb ze allemaal geprobeerd.” 
 

 
3. Er lopen twee aardappels over straat, vraagt de ene aardappel aan de andere: “Waarom kijk je zo 

sip?” Zegt de andere aardappel: “Mijn moeder zit in de puree.” 
 
 

4. Juf vraagt aan Lotte: “Wat wil je later worden?”. Zegt Lotte: ”Fotomodel.” 
Zegt de juf: “En als je niet zo knap wordt?” Zegt Lotte: “Dan kan ik altijd nog juf worden.” 
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Een "nieuw begin"  
 

Het thema van dit blad ofwel deze editie luid een nieuw begin. Dit kun je op meerdere manieren opvatten. Voor mij is het de 
overwinning van mijn ziek zijn. 
 
Sinds Augustus 2018 bleef ik thuis omdat ik ziek was, niets bijzonders dat gebeurd ons allemaal. Ik was chauffeur op een 
betonmixer, leuk werk, niet al te zwaar, maar wel vaak lange dagen want eenmaal een klus begonnen moest hij uiteraard ook 
af.  
 
Maar ik kon niet verder, m'n knie was niet goed. Versleten ofwel een Artrose knie (slijtage). Na 2 weken thuis kwam ik op de 
eerste hulp omdat het helemaal niet goed met mij ging.  
 
Ik kreeg een kijkoperatie waarbij ik blijkbaar een bacterie (Staphylococcus aureus-infectie) opgelopen heb. Met als gevolg 
ruim 3 maanden in het ziekenhuis en daarna nog even ruim een half jaar in de revalidatie, omdat ik door het verblijf in het 
ziekenhuis eigenlijk helemaal niks meer kon. Uiteindelijk april 2019 weer naar huis met nog steeds diezelfde knie.  
 
Er kon niets aan mijn knie gedaan worden door die bacterie, die was nog steeds aanwezig. Uiteindelijk is in januari 2020 met 
m'n nieuwe orthopeed overeengekomen dat het maar moest gebeuren.  
 
In juli 2020 was het dan zover, tussen 2 corona periodes in werd ik geopereerd.  
 
Ik ging daarna naar huis met een infuuspomp voor een antibioticakuur van een 5 tal weken waarbij elke dag iemand van de 
zorg het infuus weer kwam verzorgen 
 
Na 1,5 jaar therapie 2× p/w moest ik daar mee stoppen. Uiteindelijk  kon ik dankzij STIP en het UWV weer op zoek naar een 
baan d.m.v. het werkfit traject van het UWV.  
 
Ik kreeg een werkcoach en die ging mij helpen met mijn zoektocht naar werk. Terug op de beton mixer ging het niet worden 
i.v.m. mijn knie omdat lopen op bouwterreinen niet zo makkelijk is, zeker gecombineerd met het oog op de veiligheid. 
 
Gelukkig heb ik met behulp van veel geduld en een goede werkcoach een baan gevonden.  
 
EN DAT IS VOOR MIJ EEN NIEUW BEGIN. 
 
 
Hieruit blijkt maar weer dat ook de volhouder wint. 
 
Ik ben er trots op dat ik dit heb bereikt en hoop dat het gaat lukken bij mijn nieuwe baas. 
 

 

Frans Mittemeijer 

Wist je dat: 
 

Twee vrijwilligers van STIP Lelystad een baan hebben gekregen en dus binnenkort STIP gaan verlaten? 
We feliciteren ze ermee! 
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Recept voor Indiase linzensoep in 10 stappen. 
 

Ingrediënten: 
 
200 gram rode linzen – 1cm gember, geschild – 1 ui, gepeld – 1 teen knoflook, gepeld 
1 tl garam masala – 1 tl kurkuma – ½ tl komijnzaad – ½ rode peper – ½ venkel  
1 kleine zoete aardappel (of een gewone aardappel) – 1 winterwortel 
3 tomaten (of gezeefde tomaat of tomaat in blik) – 1 bouillonblokje 
400 ml kokosmelk – olijfolie of zonnebloemolie – 2 takjes koriander – 2 takjes peterselie 
2 el geraspte kokos (niet noodzakelijk) – peper, zout en 1 liter water.  
 

Bereiding:  
 
Stap 1: Snipper de ui en pers de knoflook fijn. Schil de winterwortel en zoete aardappel. Verwijder het harde middenstuk en 
de uiteinden van de venkel. (Voor een sterkere anijssmaak, gebruik de gehele venkel) Snijd de groenten en de tomaat in  
kleine stukjes. Rasp de gember fijn.  
 
Stap 2: Doe een scheut olijfolie in de soeppan en bak hierin kort de ui en knoflook.  
 
Stap 3: Zet de temperatuur laag. Voeg de garam masala, kurkuma, komijnzaad en gember toe aan het ui/knoflook mengsel, 
zet de temperatuur weer hoog en bak het kort mee.  
 
Stap 4: Bak de fijngesneden groenten 2 minuten mee.  
 
Stap 5: Voeg 1 liter water en het bouillonblokje toe en breng aan de kook.  
 
Stap 6: spoel de linzen af in een vergiet en voeg deze toe. Laat het geheel 15 minuten zachtjes doorkoken.  
 
Stap 7: Snijd de koriander en peterselie fijn en voeg deze samen met de kokosmelk toe. (Kan ook zonder koriander of zonder 
peterselie, koriander en peterselie kunnen fijngesneden ook na stap 7 worden toegevoegd) 
 
Stap 8: Pureer met een staafmixer de soep tot een gebonden geheel. Voeg zout en peper naar smaak toe.  
 
Stap 9: rooster de geraspte kokos in een droge pan gedurende 1 minuut. (Kan ook zonder als je het niet in huis hebt, geeft wel 
extra smaak) 
 
Stap 10: Serveer de soep met een snufje geraspte kokos en lekker genieten.  
 



 35 

Stippie en Flippie zijn de weg kwijt…  

 Help.. heb je het gehoord…..STIP is weg…help, help, wat nu.. 

 Ach nee Stippie, rustig maar, niet weg, maar verhuisd.. 

 Waar naar toe dan, is het ver, hoe komen we er, welke weg moeten we gaan ??? 

Adem in, adem uit… ik zoek het uit….dat is vast niet zo moeilijk…dat kunnen we wel! 

Heb je het al….en waar moeten we nu boodschappen doen???? Moeten we een brug over? Dat 
vind ik eng. Ik ben bang.  

Ik heb het. Danslaan 66.  Gezellig in Danswijk. Vlak bij de Appie Heijn. Dus daar kunnen we 
boodschappen doen. En Stippie, luister….die brug is heel stevig.. en ik houd je vast! Samen lukt het !!! 

  Pufffff..gelukkig..als jij me over de brug helpt, dan durf ik wel.. 

We zijn er….zie je dat gebouw....nu de deur nog vinden…zou het hier zijn..? Ik zie een bel voor 
STIP. Kom we gaan naar binnen! 

Ik durf eigenlijk niet zo goed. Ik hou je even vast! Daar gaan we….. 

Hallo..Stippers.!!!.Wij zijn blij ….we hebben jullie weer gevonden…. En wat is het mooi hier.. 

Zo groot ook. We kunnen hier wel dansen en we roepen…… 

Ja, we kunnen weer naar STIP, voor gezelligheid en hulp. 
     Je bent niet alleen…! 

Tot de volgende keer  !!!!!   
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De volgende uitgave van Gestippeld komt uit in juli 2022 

Het thema is:  

 

‘Warme herinneringen’ 

 

 

Heb jij een leuk passend verhaal of idee bij dit thema en vind je het leuk 

om deze terug te zien in Gestippeld? 

 

Stuur je idee dan op naar  

almere@stip-flevoland.nl  

colofon: 

 

Gestippeld is een uitgave van CLIP-GGz Flevoland en wordt vier  
keer per jaar digitaal verspreid naar bezoekers, vrijwilligers en  
medewerkers van STIP-GGz en andere belangstellenden. 
Ontvangt u Gestippeld nog niet, dan kunt u mailen naar:  
almere@stip-flevoland.nl. 
 
Gestippeld wordt geschreven voor en door bezoekers, vrijwilligers  
en medewerkers van STIP-GGz.  
U bent van harte welkom om ook uw bijdrage te leveren. 
 
Redactie: Ruud Schaap en Eveline Schut 

Eindredactie en vormgeving: Eveline Schut 

Website: www.clipggz.nl, Telefoonnummer: 036-533 3572 

CLIP GGz heeft sinds december 2018 een ANBI-status. Dit biedt u de  
mogelijkheid een gift te geven die aftrekbaar is voor de  
inkomstenbelasting en dat CLIP GGz geen erfbelasting is verschuldigd. 
IBAN: NL81INGB0004909381 t.n.v. Stichting Cliënten Perspectief GGz 

De tekening op de voorkant is gemaakt door Francisco 


