Thema: Warme herinneringen

Juli 2022

INLEIDING
Voor u ligt weer het nieuwe magazine, het lijkt wel of die steeds dikker wordt. We zullen dan maar even
gaan zeggen dat dit het extra vakantienummer is, dus meer om te lezen….
Er is uiteraard weer een heleboel gebeurd afgelopen kwartaal en er zal ook weer een heleboel gebeuren de
eerstkomende periode. Wat in ieder geval zal gaan gebeuren is dat ondergetekende eindelijk met pensioen
gaat…. aangezien we een goede opvolger denken te hebben gevonden, ga ik proberen om met een gerust
hart de Stichting te verlaten….. onze nieuwe directeur Wilma zal zich in de Gestippeld van september
ongetwijfeld aan jullie voorstellen…. nu ik dus op het punt sta weg te gaan vond men het nodig dat ik
geïnterviewd word om meer over mij te weten te kunnen komen….. tja…..
Het thema dat we voor deze keer hebben gekozen is “Warme herinneringen”…. we proberen doorgaans dat
de thema’s op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd, zodat dat thema vanuit verschillende
oogpunten kan worden beschreven en dus gelezen…. ook dit keer zal je dus zien dat dat ook daadwerkelijk
gebeurd in de diverse stukjes die hierover zijn geschreven….
Verder zijn er een paar oproepen geplaatst voor zaken die van belang kunnen zijn, een artikeltje over de
verandering in de wetgeving rond medicatie dat mogelijk voor velen herkenbaar en mogelijk een
verbetering voor het gebruik kan inhouden…. uiteraard zijn er de vaste columns, van Christiaan, Stippie
en Flippie, het recept en een dag uit het leven van, in deze Gestippeld opgenomen…..
Uiteraard hebben we ook een 2-tal impressies van ons symposium “Cliënt in de Hoofdrol”, eentje
geschreven vanuit de visie van een vrijwilliger van Lelystad en eentje vanuit Almere….. uiteraard horen
deze bij elkaar en hebben een specifiek voorblad gekregen van een cartoon die is gemaakt door Suus van
den Akker, onze vaste cartoonist voor onze symposia….. inmiddels hebben we al een redelijk groot aantal
cartoons van de verschillende symposia…. ook uiteraard een paar impressiefoto’s die zijn gemaakt door
onze, ook inmiddels vaste fotograaf, Nico…
Ook zijn er weer 2 hele mooie gedichten ingestuurd geworden die we graag een speciale plaats in ons
magazine willen geven, het liefst met een eigen stijl…… als dat kan dus…. ditmaal is dat wederom
gelukt….
Uit de oude doos hebben we dus ook nog een paar dingetjes kunnen halen….. een oude puzzel waarbij
de antwoorden dus redelijk gedateerd zijn, maar toch leuk om even te doen en te zien wat we vroeger
deden…. daarvoor ook hebben we onze eerste echte agenda in deze Gestippeld gevoegd…. deze stamt uit
2011, dus 11 jaar geleden en geeft ook een indruk van waar we toen stonden en waar de aandacht naar toe
ging….. gedeeltelijk nog steeds hetzelfde, maar toch ook hielden we ons met andere dingen bezig…. en dat
is goed….
Ik hoop dat een ieder mag genieten van het lezen van de ingevoegde pareltjes… overigens wil ik u nog
steeds uitnodigen om mee te schrijven…. we hebben bedacht dat het thema voor de volgende keer, ons
septembernummer, zal zijn “veranderingen”…. Immers zoals eerder aangegeven zullen die er aan komen…
te denken valt uiteraard aan intern als de nieuwe directeur haar intrede doet….. veranderingen in het
klimaat en het weer….. veranderingen die mensen doormaken in hun herstel of te komen richting de
zelfregie…. enzovoorts…. Naar mijn idee is daar een heleboel over te schrijven…. jullie mogen
losbranden…

Ruud
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Warme Herinneringen

Onthou altyd hierdie mooi land
“Onthou altyd hierdie mooi land”, stond in het Afrikaans geschreven op het
afscheidsbriefje van mijn juffrouw van de lagere school. Zij gaf het mij mee toen wij
vanuit Zuid-Afrika vertrokken naar Nederland, ik was net 7 jaar oud. Het briefje heb ik
goed bewaard, ik heb het nog steeds. Iedereen die in Zuid-Afrika is geweest weet hoe
mooi het land is.

Kaapstad, aan de voet van de Tafelberg, gezien vanaf Bloubergstrand

Ik heb de warme herinneringen aan mijn geboorteland goed bewaard. Ik werd geboren in
een voorstadje van Kaapstad. Het uitzicht op Kaapstad vanaf Bloubergstrand staat mij
nog scherp voor ogen. Als kind speelde ik daar alleen, met mijn ouders, met onze hond
Bobo, en later met mijn jongere zus.

Jeroen
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Even voorstellen
Hallo allemaal, Ik zou mij graag even willen voorstellen.
Ik ben Gabriёlle Grootveld, ik ben 43 jaartjes jong, bijna 20 jaar
getrouwd, heb een dochter van 19 en woon al 22 jaar in het mooie
Lelystad.
Mijn hobby’s zijn: Racefietsen, socializen, wandelen in de natuur,
muziek luisteren, leuke dingen doen met m’n dochter (shoppen),
poetsen, knuffelen met m’n 2 katten en soms gewoon even helemaal
niks doen.
En ik hou van mensen.

Heb tot nu toe een bewogen leven gehad waarin ik de eerste 40 jaar alleen maar aan heb
gestaan voor anderen omdat ik mezelf niet zag.
Ik heb een moeilijk jeugd gehad (kopkind o.a), vond mezelf niks waard, en heb dan ook
een behoorlijk stuk van m’n leven moeten vechten voor m’n plekje.
Rond mijn 40ste stortte ik dan ook compleet in en was ik echt de weg kwijt.
Sindsdien ben ik alleen maar bezig geweest met therapieën en zelfhulpgroepen etc. met
ups en downs en heb ik nu heel veel geleerd over wie ik ben en wie ik wil zijn en wat ik
waard ben.
Nu ik daar sta waar ik nu sta, wil ik met al mijn ervaringen iets voor mijn medemens
betekenen, vandaar dat ik als Ervaringsdeskundige wil kijken of ik daar mensen mee
kan helpen/ondersteunen ook hun pad te vinden om een mooier leven te leiden wat
iedereen ook zo verdiend.

Ik ben sinds 1 Juni 2022 in dienst getreden bij STIP Lelystad als Ervaringsdeskundige
en ondersteunster van Brigitte Lyklama.
Ben ondertussen al een klein maandje bezig en heb al vele mooie mensen mogen leren
kennen, en voel me hier al erg thuis.
Er is nog een heleboel te ontdekken en te leren en dat gaat me ook zeker wel lukken, en
hoop dus ook op een mooie en leuke toekomst binnen dit bedrijf.
Het voelt nu al als een fijne, passende jas, op naar vele mooie momenten, en kijk er naar
uit om nog meer mooie mensen te ontmoeten, tot snel hoop ik.
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Een dag uit het leven van……

Vanmorgen vroeg opgestaan.
Kan koffie gezet, die ik de dag ervoor heb klaar gezet.
Het is wel eens gebeurd dat wij in de ochtend koffie wilden
zetten, en dat er een storing was en geen water uit de kraan
kwam. Vandaar dat wij het de avond voor dat wij gaan
slapen al de koffie hebben klaargezet. En de smaak is er niet
minder om.
Maar wij zijn allebei, mijn vrouw en ik echte koffie drinkers.
Door mijn werk wat ik vroeger gedaan heb als kantine beheerder moest ik liters koffie zetten.
Kannen van 20 liter, en bij elke nieuwe kan toch even proeven of hij goed is.
Dit heb ik 10 jaar gedaan en ben dus verslaafd aan koffie.
Na het koffie drinken ga ik altijd een douche nemen en kijk ik in de
spiegel en lach even tegen mijzelf, en ga dan naar mijn werk naar
STIP. Als vrijwilliger bij STIP doe ik samen met Bas 1x in de 2 weken
een Support groep, en op de dinsdag middag doe ik de inloop bij STIP
met andere vrijwilligers. Voor mij is het dan ook een goede
dagbesteding, en ik voel mij dan ook nuttig.
Ook leer ik weer nieuwe dingen en hoor heel veel aan ervaringen van
andere lotgenoten.
Vaak kom ik weer na zo’n dag vol energie weer thuis. En mijn vrouw vind het ook fijn dat ik zo goed
bezig ben.
In de avond gaan wij vaak na het eten een filmpje pakken want ontspanning hoort er ook bij.
Na de film nog even na praten en dan naar bedje toe.
Maar voor wij gaan slapen eerst de koffie klaar zetten.

En morgen heb ik een vrije dag.
Christiaan

Wist je dat:

Vanaf 6 september weer de cursus Werken met Eigen Ervaring start.
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Warme herinneringen
Vrijdag 29 april was het dan zo ver, het eerste grote optreden van Hubertus (waar ik dwarsfluit
speel) sinds de coronapandemie. Ditmaal op de Floriade in Almere.
Als ik er op terug kijk heb ik er verschillende soorten herinneringen aan. In eerste instantie
geen warme, want het was koud (ongeveer 10 graden met een klein beetje wind). Het optreden
was buiten. Maar dat mocht de pret niet drukken, ik had me warm aangekleed (verschillende
laagjes over elkaar).

We begonnen om 12.30u met het optreden. Vlak daarvoor moest ik naar het toilet en was ik in
lichte paniek. Waar is een toilet, en ben ik weer op tijd terug, dat laatste ook niet geheel
onbelangrijk. Ik kon maar geen toilet vinden, en kreeg het steeds benauwder, het zweet brak
me aan alle kanten uit.
Uiteindelijk is het gelukt om een toilet te vinden. Blij dat ik een toilet gevonden had, maar toch
nog steeds lichtelijk in paniek, omdat ik bang was dat ik te laat terug zou zijn voor het
optreden. Maar gelukkig, ik was ruim op tijd terug, ze waren nog niet begonnen.

Om 12.30u begon het optreden, we hebben anderhalf uur gespeeld met een pauze van tien
minuten halverwege.
Zo kwam het dus dat ik ondanks dat het een koude dag was, ook behoorlijk warm heb gehad.
Wat dus resulteerde in warme herinneringen.
Eveline
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Werken met Eigen Ervaring

Op 6 september 2022 zijn wij van plan om wederom te starten met de cursus
“Werken met Eigen Ervaring”. De cursus wordt gegeven door twee zeer enthousiaste trainers.
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die persoonlijke ervaring heeft met een herstelproces.
Hierbij kan je denken aan het herstellen van psychische en/of verslavingsproblemen. Maar het
kan ook bijvoorbeeld zijn het herstellen van een ingrijpende gebeurtenis die blijvende gevolgen
in jouw leven heeft.
Deze cursus kan een eerste opstap zijn om jouw ervaringen in te gaan zetten om anderen te
ondersteunen in hun eigen persoonlijke proces.
De cursus bestaat uit 2 blokken van elk 7 lessen. In totaal dus 14 dagdelen. De cursus wordt
elke week op dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur gegeven.
De cursus en de bijbehorende map zijn gratis, evenals de koffie en thee.
Aan het einde van de cursus ontvang je bij voldoende aanwezigheid en inzet een certificaat.
Mocht je interesse hebben in de cursus meld je dan aan. Na aanmelding plannen we een
intakegesprek. We kunnen je dan meer vertellen over de inhoud van de cursus. Ook kunnen we
de vragen die je erover hebt beantwoorden.
Aanmelden kan via mail of telefonisch.
Mail: almere@stip-flevoland.nl
Telefonisch: 036-533 3572
Dus schroom niet…
Wij hebben er in elk geval veel zin in…!!!!
Cobie
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STAP-budget

STAP-budget geeft je de mogelijkheid om tot 1000 euro een cursus, training of opleiding te
volgen!
Voor wie
Je moet ouder zijn dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangen en geïnteresseerd zijn om een opleiding,
cursus of training te gaan volgen.
Welke opleiding, cursus of training kun je volgen
Je kunt alleen gebruik maken als de cursus valt onder het stapbudget.
Je weet wat je wilt
Je hebt een training gevonden die valt onder het STAP-budget, je kunt je dan inschrijven.
Let wel op, het moet echt onder het stapbudget vallen (dus onder de 1000 euro bijvoorbeeld).
Aanvragen en starten
Er zijn een aantal momenten waarop je je kunt aanmelden voor het STAP-budget:
1 juli – 1 september – 1 november. Je gaat je aanvraag doen via www.uwv.nl/stap (hier heb je je DigiD
voor nodig). Als het wordt goedgekeurd, kun je van start gaan.
Het geld wordt uitbetaald direct aan de opleider.
Voor vragen en ondersteuning kan je mailen naar: almere@stip-flevoland.nl
Meer informatie via internet: www.stap-budget.nl

Marco

Wist je dat:
STIP in de vakantieperiode gewoon open is.
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Verzonken in dwalende gedachten …. warm
Opkomende beelden waarin ik u omarm
Het donker verdrongen door een schim van licht
Het langzaam verschijnen van uw gezicht
Omvangen door stilte kijken we naar elkaar en
zien elkaar voor wie we echt zijn
Even los van angst en los van alle pijn
Angst maakt weer plaats voor kracht
Kracht om weer door te vechten tot mijn macht
En de pijn … tja .. de pijn …
Die troost ik in uw liefdevolle blik
die ik daar in stilte aanschouw
De blik die altijd zal zeggen …
ik geloof en ik hou van jou
De liefde en vertrouwen hervonden in uw armen
Ja, dat zijn de dwalende gedachten die mij weer verwarmen
Ik heb u lief, …..oma.
Willy
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Interview met Ruud Schaap
‘Het serieus nemen van mensen is erg belangrijk’

Ruud: Laten we alsjeblieft de cliënt in de hoofdrol zetten,
want daar doen we het voor
Ruud is directeur van de STIP’s in Flevoland
(Op dit moment in Almere, Lelystad en het
overgebleven eetcafé van STIP in Emmeloord).
Op 21 december 2005 heeft Ruud zijn
handtekening gezet onder de papieren van de
stichting CLIP. CLIP/STIP GGz was toen een
feit. Er is nogal het een en ander aan
voorafgegaan voordat de stichting een feit was.
Hieronder volgt een stukje geschiedenis en de
aanloop voor de oprichting van CLIP/STIP.
Ruud vertelt dat hij met een aantal anderen niet
alleen huizen maar zelfs een heel ziekenhuis
gekraakt heeft: Het Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
Ze hebben heel veel mensen die weggelopen waren
uit de psychiatrie opgevangen, geholpen en
ondersteund om verder te kunnen komen, ook
jongeren die van huis of thuis waren weggelopen.
Ook heeft Ruud vroeger in demonstraties
meegelopen. Een daarvan was een actie onder de
naam van: ‘Te gek om vast te zitten’.

Deze demonstratie was tegen een nieuwe wet
(BOPZ, Bijzondere Opname Psychiatrische
Ziekenhuizen) die de Krankzinnigenwet van 1884,
zou moeten vervangen. Dit betekende dat iedereen
waarvan je denkt hij is niet goed bij zijn hoofd is,
via de rechter kon worden opgesloten. Met zowel
die oude als die nieuwe was heel wat mis en dus
moest er het een en ander veranderen.

Wie is Ruud Schaap:
Ruud is in 1950 geboren in Dordrecht. Hij heeft daar
16, 17 jaar gewoond en zijn HBS opleiding afgemaakt.
Daarna is Ruud op kamers gaan wonen in Amsterdam
om een opleiding in de automatisering te gaan volgen
en daar dan ook in te werken. Dat was dus in 1968 en
toen stonden in een zaal van 20 x 8 m gevuld met
computers. Wat daarmee kon worden gedaan en ook
gebeurde was nog geen fractie van wat er nu op een
reguliere laptop kan. In dat zelfde jaar kreeg Ruud een
auto-ongeluk waarbij hij zijn oog verloren heeft.
Vandaar dus dat ooglapje.
Ruud was het liefste wis- en natuurkunde gaan
studeren, maar dat lukte niet, was een fulltime studie
en om het nodige geld te verdienen voor wonen en
eten in Amsterdam was niet mogelijk. Het nodige geld
daarvoor verdiende je niet als vakkenvuller in de
avond bij Appie. Dus maar weer als programmeur aan
het werk.
Hij is toen andragologie op parttime basis gaan
studeren, dat veel minder tijd vergde en er dus wel
mogelijkheden waren om ernaast te werken.
Andragologie betekent dat veranderingen en
ontwikkelingen die mensen meemaken, werden
bestudeerd en hij koos binnen deze studie voor de
richting organisatieontwikkeling.
Hij heeft tijdens deze studie bij Release in Haarlem
gewerkt, dat is een alternatieve
hulpverleningsorganisatie. Release kijkt op een
andere manier naar de hulpverlening.
Ruud is bij Release terecht gekomen nadat hij zijn
neef die verslaafd was aan harddrugs, had geholpen
om van die verslaving af te komen. Ruud was toen al
erg gemotiveerd om iets voor mensen te doen.
Zorgverlening zat er dus al vroeg in.
Ruud is getrouwd met Cobie.
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De première van de film ‘One flew over the cuckoos nest’ in 1978 is aangegrepen als start van de acties.
Ruud zelf heeft tegenover de Valerius kliniek in Amsterdam gestaan met een groep mensen om te
protesteren tegen de vele elektroshocks die als “therapie” daar werden uitgevoerd. Dit met het uitroepen
van “We zien wat jullie doen!!!”
Ruud heeft eind jaren 90, begin 2000 in de zorg nogal wat interim werkzaamheden gedaan. Toen hij zag
dat er eigenlijk nog niets veranderd was ten opzichte van de tijd van de hiervoor
genoemde acties, was dat voldoende reden om te bedenken dat “nu moet er iets aan
gedaan worden”. Toen hij een advertentie zag van Zorgbelang Flevoland om een
stichting op te zetten voor mensen met een GGz achtergrond in noord en oost
Flevoland, was de interesse van Ruud gewekt. N.a.v. deze advertentie heeft hij
samen met Zorgbelang en een paar anderen actie ondernomen en niet lang daarna
was de Stichting CliëntenPerspectief GGz een feit.
De stichting CLIP is gestart op 21 december 2005 bij het zetten van de handtekening bij de notaris. De
Steunpunten in Lelystad en Noordoostpolder waren toen al opgezet en gestart. Het eerste jaar (2006)
kregen ze nog subsidie van de zorgverzekeraar in het kader van de zorgvernieuwing. Daarna was het
lastiger om subsidie te krijgen omdat in 2007 de WMO werd gestart voor de gemeentes die nog niet echt
snapten wat ze in dat kader met de Stichting en de subsidies ervoor moesten doen. De STIPs kregen
daardoor in eerste instantie geen subsidie, maar het is uiteindelijk toch gelukt om te blijven bestaan en
om subsidie van de gemeente te krijgen. Het blijft tot op de dag van vandaag iedere keer helaas weer een
gevecht om subsidie te krijgen.
Ruud geeft ook aan dat hij zonder Cobie niets had kunnen doen in dit gebeuren, omdat hij op dat moment
geen inkomen had. Cobie werkte zelf fulltime en vond het goed dat Ruud dit ging doen.
Hij geeft aan dat dat voor hem heel belangrijk is om dit te vermelden.
Belang van STIP
Op de vraag wat het belang van STIP is, antwoord Ruud als volgt: ”Veel mensen worden niet als mensen
behandeld, ze worden in een vakje gegooid die hoort bij hun diagnose volgens de DSM methode. Als de
therapie bijvoorbeeld 10 sessies duurt en de tiende sessie is afgelopen, dan ben je klaar, dan ben je beter”.
Er zijn natuurlijk gelukkig dingen die goed gaan, Ruud wil ze niet allemaal over een kam scheren, maar
feit is wel dat er veel te veel ellende voor komt, vaak ook gewoon omdat de financiering van de GGz heel
veel rare dingen oproept. Bijvoorbeeld voor mensen met een complexe problematiek, krijgt een therapeut
even veel geld als voor een simpele. Dan is voor velen de keus simpel…. Toch?
Je ziet nog steeds dat mensen niet serieus genomen worden, maar het is ook best wel lastig. Psychische
problemen zie je niet, je ziet het soms aan het gedrag maar dat is het enige. Dan is het best wel lastig om te
oordelen of iets echt is of niet. Er zijn namelijk ook mensen die net doen of ze iets hebben, om
bijvoorbeeld het leger niet in te hoeven (toen er nog dienstplicht was). Ruud geeft aan dat hij dat zelf ook
gedaan heeft. Maar daar zijn goeie diagnosemethodes voor, dus mogelijkheden om daar doorheen te
kijken.
Het tegenovergestelde zie je ook, dat mensen niet om hulp vragen en/of zich groot houden. Terwijl ze wel
hulp nodig hebben, de oorzaak daarvan is vaak, dat men zich schaamt. De schaamtecultuur is enorm en dat
is heel jammer, want anders had men beter zicht gekregen op wat er eigenlijk aan de hand is.
Reguliere GGz en STIP
De volgende vraag vind Ruud een simpele vraag, namelijk het verschil tussen de reguliere GGz en STIP.
Het STIP heeft geen hulpverleners, maar mensen met ervaring in de GGz. Daardoor weten ze dat ze op een
bepaalde manier met mensen kunnen en willen omgaan. Dit is bij de reguliere GGz doorgaans niet het
geval. Die zitten met moeizame diagnoses want als ze geen diagnose stellen, krijgen ze ook geen geld voor
een behandeling. Het STIP hoeft geen geld te hebben voor dat soort dingen. Die worden centraal vanuit de
gemeente gesubsidieerd.
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Ervaringsdeskundigen
In het vorige ‘kopje’ heb ik al aangegeven dat STIP werkt met mensen die ervaring hebben in de GGz.
Ook wel ervaringsdeskundigen genoemd. Ruud geeft aan dat als je het hebt over ervaringsdeskundigheid
dat elke organisatie erover praat die te willen hebben. Maar als je vervolgens gaat inventariseren bij diverse
organisaties van hoeveel heb je er in dienst of mensen die dat werk doen, dan is dat nog veel te weinig.
Het STIP werkt al 17 jaar met ervaringsdeskundigen dus je kan zeggen dat het STIP daar ervaringsdeskundig in is.
De ervaringsdeskundigen die bij verschillende organisaties werken, heeft Ruud de afgelopen jaren geprobeerd om ze bij elkaar te halen om in gesprek te komen met elkaar. Vrijwel iedereen van dat groepje heeft
aangegeven dat binnen de organisatie waar ze werken, niet duidelijk is wat zijn of haar positie is, veel onduidelijkheid dus.
Het STIP heeft ervaring, zou je kunnen zeggen, dus Ruud hoopt dat ze wat van ons kunnen leren.
Samenwerking met andere organisaties
Zes jaar geleden hebben we een project opgezet, genaamd:
“Cliënt in de Hoofdrol”, wat bedoeld is om samenwerking te
creëren om gezamenlijk problemen binnen de GGz op te lossen.
Er hebben ongeveer 20 organisaties en individuen de
samenwerkingsovereenkomst getekend, maar er zijn maar
weinigen die echt actief mee doen en dat vind Ruud erg jammer.
Al die organisaties en individuen roepen allemaal hetzelfde,
willen heel veel maar weten niet precies hoe het gedaan moet
worden. Door samenwerking zou je daarachter moeten en
kunnen komen.
Toekomst van STIP/CLIP
CLIP heeft bestaansrecht, daar begint Ruud mee als we het hebben over de toekomst van STIP. Daar is
geen twijfel over mogelijk!
Het is alleen wel heel erg jammer dat we elk jaar opnieuw moeten vechten om subsidie te krijgen.
De toekomst blijft lastig, omdat je niet weet wat er gebeuren gaat. Daarnaast merken we ook dat mensen
die voor de eerste keer in aanraking komen met het STIP, zeggen “dit hadden we 5 jaar eerder moeten
weten…!!”
Wat betreft het project de Cliënt in de Hoofdrol, hoopt hij natuurlijk dat de situatie van de mensen die te
maken hebben en krijgen met de GGz, gaan veranderen en verbeteren.
Ruud ziet al wel verandering in de maatschappij, er worden veel meer ervaringen gedeeld en situaties ter
discussie gesteld. Zoals MIND en andere instellingen bijvoorbeeld doen. Je ziet in de krant steeds meer dat
GGz zaken bespreekbaar worden gemaakt. Het is nog niet zover als Ruud zou willen, maar er gebeurt
inmiddels al wel wat en ook goeie dingen.
Ruud heeft wel het idee dat er verbeteringen en veranderingen plaatsvinden alleen de snelheid waarmee,
wat Ruud betreft, mag dat wat sneller.
Thema: Warme herinneringen
Over het thema warme herinneringen kan je van alles zeggen; warm is warm, tropenjaren zijn warm.
Tropenjaren heeft ook een dubbele betekenis, het betekent dat je hard gewerkt hebt.
Maar warme herinneringen zijn ook tedere herinneringen die je hebt meegemaakt, mensen waar je tedere
herinneringen aan hebt.
Ruud vind het altijd prettig als de thema’s die bedacht worden een dubbele inhoud kunnen krijgen. Je hebt
dan een variatie aan gedachten van de mensen en die variatie zie je dan ook vaak terug in het magazine.
En dat geeft een breder en dieper beeld van waarmee je rond dat thema bezig kan zijn. Het kan leiden tot
gesprekken en dat is mooi.
Eveline
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De allereerste Agenda van STIP (december 2011)
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Vervolg Herinneringen uit de Oude Doos (blz 2 van eerste agenda STIP)
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Warme herinneringen..

Dit thema maakt wel hele rare dingen in mij wakker. Maar daar zullen we het nu niet over hebben.
We houden het netjes…
Warme herinneringen heb ik aan mijn tante die mij toen ik heel klein was liefdevol in huis nam.
Warme herinneringen heb ik aan de dingen die ik samen met mijn broer deed. Samen naar Artis, samen
naar het Tropenmuseum, samen met de trein, samen met de tram. Samen heel veel ruzie gemaakt, maar
nog meer gelachen.

Warme herinneringen heb ik aan veel van mijn ex collega’s. Zij waren er. Je hoefde even niet op te
passen of het wel “correct” was wat je zei. Met ze gelachen tot je er pijn in je buik van kreeg. Maar ook
zo nu en dan samen boos of samen verdrietig zijn.
Warme herinneringen heb ik aan mijn trouwdag waarop ik het ja-woord gaf aan mijn grote liefde.
Warme herinneringen heb ik ook aan al die mensen die mijn pad hebben gekruist. Sommige langer,
sommige korter en sommige heel kort. Maar altijd waardevol.
En natuurlijk heb ik warme herinneringen aan de reizen die ik samen met Ruud maakte. Lekker in de zon
in verre landen. Soms snel de schaduw opzoeken, omdat het toch wel heel erg warm was.

En een fris drankje hoort er dan bij………….
Dus tja, warme herinneringen….. Het zijn er veel. Herinneringen aan de fijne momenten met mijn
kinderen. Warme momenten met mijn broers en zussen. Warme herinneringen met onbekenden.
Veel te veel om op noemen.
Maar de herinneringen draag ik bij me…. voor nu en de rest van mijn leven!
Cobie

16

Kom maar op met jullie ideeën

Zoals jullie weten organiseren wij activiteiten voor en
door de bezoekers van STIP.
Vanuit een luisterend oor ontstaan onze activiteiten.
Zo is in het verleden het eetcafé, lotgenotengroepen,
de vrije inloop, een herstelgroep, een wandelgroep,
thema bijeenkomsten, trainingen etc. ontstaan.
We willen regelmatig bij jullie informeren waar
behoefte aan is. Wat kan STIP voor jou betekenen of
wil je zelf iets opstarten?

Heb je ideeën of suggesties? Laat het ons weten en samen maken we het mogelijk!
Je kunt ons bereiken via de mail, telefonisch of kom tijdens de inloop en vertel ons jouw verhaal.

Team STIP GGZ

Alvast bedankt voor jullie inbreng!
Marco
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Op de volgende pagina’s volgen twee impressies van het Symposium:
Client in de Hoofdrol: “Hoe serieus meen jij dit?”
Geschreven vanuit STIP Almere door I: Ruud en
geschreven vanuit STIP Lelystad door II: Christiaan
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Symposium Cliënt in de Hoofdrol I
Gelukkig waren we weer in de gelegenheid om een normale bijeenkomst te organiseren in het kader van
het idee dat we graag de “Cliënt in de Hoofdrol” willen hebben. Na de beperkende corona tijden was dat
weer goed om iets mee te maken (en ook te organiseren) waarvan je weet dat de mensen er daadwerkelijk
bij konden zijn. Er kon dus rekening worden gehouden met een directe communicatie, dat je elkaar echt
kan zien en als het kon (en mocht) zelfs aanraken.
Dus konden we ook weer live genieten van het theater
“Kracht van Beleving” en van onze cartoonist
Suus van den Akker. Bij de binnenkomst had het theater dan
ook bedacht om mensen in te delen in “Hoofd, Schouders,
Knie en Teen”. Ieder kreeg een tekening die dat verbeeldde
en moest voor binnenkomst in de rij staan van “Hoofd”,
“Schouders”, “Knie” of “Teen”. Zo ontstonden er 4
wachtrijen die elk bij binnenkomst eigen vragen en
opmerkingen mochten krijgen van de beide actrices.
Dus zo voelt het als je in de wachtlijst zit!!
Sonja Visser, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, waar CLIP lid van is,
verzorgde de opening en maakte zichtbaar waar instellingen als CLIP voor staan en wat hun belang is
binnen de samenleving, ook in Flevoland dus. De Vereniging is daarvoor ondersteunend en brengt de
beste voorbeelden vanuit de verschillende zelfregiecentra tezamen om van elkaar te kunnen leren.

Brigitte, onze coördinator van STIP Lelystad speelde de dagvoorzitter en deed dat
gewoon heel goed! Ze introduceerde de theatergroep die daarna een 2-tal interviews
afnam met Caroline en Hans die hun ervaringsverhaal uitgebreid konden doen, zeer
indrukwekkend, zo ook het terugspelen door de acteurs van de meest opvallende
stukken uit de verhalen. In een later stadium liet Suus zien wat haar het meeste opviel,
verrassende cartoons!

Karlijn Roex kreeg een uur de tijd om de belangrijkste
aspecten uit haar boek “In verwarde staat” naar voren te
brengen en bevroeg daarover de mensen uit de zaal
Ook was er een intermezzo door de acteurs uit de zaal,
hilarisch, leuk en helemaal goed!! Karlijn lukte het niet
alles in dat uur uiteen te zetten, wat wel heel jammer is
want haar boek is zeer lezenswaardig en kon op het
symposium worden aangeschaft of besteld. Het is
uiteraard ook gewoon te koop, digitaal en in de boekhandel.
De lunch werd weer verzorgd door Broodje Hagelslag, het cateringbedrijf dat al eerder in volle
tevredenheid voor ons verzorgde.
Daarna was het tijd voor de workshops, over rechten van de cliënt, ervaringsdeskundigheid, gebruik van
en maken van de Crisiskaart, vaardigheden om in gesprek te gaan met UWV, Sociale Dienst of met
potentiële werkgevers en suïcide preventie. Bij binnenkomst hebben deelnemers gekozen voor de
workshop waaraan ze mee wilde doen. Deze workshops zijn doorgaans goed ontvangen en de
aanwezigen hebben daar veel aan gehad. Van alle workshops zijn verslagen gemaakt en worden
verstuurd aan de deelnemers. Maar kunnen ook worden opgevraagd door een mailtje te sturen naar
almere@stip-flevoland.nl.
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Uiteraard is alles weer afgesloten door Brigitte en het theater. “Hoofd, schouders, knie en teen” is weer klassikaal
uitgevoerd, dus met de hele zaal. Om het kopje “schouders” iets meer inhoud te geven en dan met name sterke
schouders, heeft Eelco van het theater Malti gevraagd daar iets over te vertellen, wat weer een indrukwekkend
verhaal werd. Dit werd nog mooier toen de 3 acteurs hierover in 1 minuut een gedicht maakten en deze voorlazen.
Een prachtig moment en mooie afsluiting van deze dag.

Iedereen die zich had ingezet om deze dag zo mooi te maken kreeg natuurlijk een bloemetje. Ook ondergetekende,
die daar helemaal nooit op zit te wachten en zo veel mogelijk vermijd, werd opgeschrikt door het applaus van uit de
zaal en het mooie boeket. Ik moet er kennelijk ook aan geloven.
Een hapje en drankje was uiteraard het echte einde met veel mogelijkheden om je eigen netwerk uit te breiden of
gewoon na te praten.
Een mooie dag dus, met veel hoogte- en leermomenten. Hopelijk kunnen deze tot nu toe jaarlijks terugkomende
symposia worden voortgezet. Bij deze dus weer met dank aan de gemeente Almere voor de financiering ervan en de
Provincie Flevoland voor het kosteloos beschikbaar stellen van de ruimtes en de bijbehorende ondersteuning.
De foto’s laten iets zien van wat de dag behelsde. Om het echt te mogen mee maken is toch nog veel mooier en geeft
een heel goed gevoel over wat er echt gebeurd in onze vorm van zorg.
Ruud

Symposium Cliënt in de Hoofdrol II
Vrijdag 17 juni was er in het provinciehuis in Lelystad een symposium met als thema: cliënt in de
hoofdrol.
De inloop begon om 10.00 uur met een kop koffie en thee, en lekkere cake.
Voordat de mensen naar binnen mochten kregen zij nog een kaartje met hun naam erop.
Ook konden mensen een gekleurde kaart uitzoeken waar een workshop op staat waar de gasten zich voor
in de middag konden opgeven.
Er waren wat vrijwilligers van STIP die er voor zorgden dat de naamkaartjes bij de juiste persoon
terecht komt.
Om 10.30 uur opent de dagvoorzitter Brigitte het symposium. Zij verwelkomt alle aanwezigen en legt even
in het kort uit wat het programma inhoud op deze dag.
Ook was er een theatergroep aanwezig en een snel tekenaar die over de hele dag tekeningen maakte van de
onderwerpen die vandaag ter ore kwamen . Wij konden de tekeningen zien op een groot scherm.
Op de tekeningen werden situaties in beeld gebracht die zij heel snel had getekend.
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Ook waren er acteurs van een theatergroep die rondliepen.
Zij pikten dingen op aan de hand van de verhalen die zij kregen te horen en maakten naar aanleiding
van de gespreken toneelstukjes met muziek.
Ook was er iemand die een boek had geschreven en daar over vertelde, en de mensen in de zaal konden
dan vragen stellen.
Ook waren er een paar mensen aan het woord die hun ervaring vertelden wat zij hadden meegemaakt en
hun ervaring deelden met de aanwezigen in de zaal.
Het waren dan ook ontroerende ervaringsverhalen.
In de middag hadden wij een uitgebreide lunch. Dit was heel goed verzorgd. En werd gretig
afgenomen door de gasten.
Na de lunch hadden wij de Workshops. Daar waren verschillende thema's.
De deelnemers waren daar dan ook enthousiast en hebben er dan ook veel van geleerd.
Als afsluiting gingen wij naar de grote zaal waar nog even na gesproken werd hoe de dag was verlopen.
Daarna werden er nog wat mensen in het zonnetje gezet die de workshops hadden gedaan.
En ook de gastsprekers werden nog in het zonnetje gezet met een bloemetje.
Maar als laatste kreeg ook de directeur van STIP de heer Ruud Schaap een mooie bos bloemen voor al
zijn inzet als directeur van STIP. Want hij stopt per 1 september als directeur.
Na de tijd hebben wij nog een hapje en een drankje ter afsluiting genuttigd.
Het was een heel leerzame dag.
En de opkomst was ook mooi er waren met elkaar bijna 100 gasten.

Christiaan
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Warme herinneringen
Warme herinneringen, ik heb er zoveel. Als ik aan jou denk word ik overspoeld met warme herinneringen. Hoe
je lachte, wat je kookte, hoe je danste, hoe je liefhad, hoe je sprak. Het is teveel om op te noemen. De dag dat ik
je vertelde dat ik zwanger was, was je zo ontzettend gelukkig. Je zei dat je het eigenlijk niet meer had verwacht.
Hoe groter mijn buik werd hoe meer behoefte ik had aan jou heerlijke huisgemaakte eten. Dus de dag voordat ik
kwam vroeg jij aan mij wat ik wilde eten. Dit deed jij trouwens altijd. Want dit was een manier om jou liefde te
laten zien voor ons. En toen kwam eindelijk de dag dat Joëlle werd geboren. Je kwam langs met natuurlijk iets
lekkers te eten. Je kon haar alleen niet vasthouden omdat je ziek was. Maar dat heb je in de tijd erna ruimschoots
ingehaald. Wat mij zo is bijgebleven is hoe jij omging met je kleindochter. Toen zij baby was legde je haar altijd
tegen je borst aan waar zij dan heerlijk in slaap viel in je armen. Je verhuisde van 3 hoog achter naar een andere
woning. Een mooi ruim huis met een tuin. Hier werd het huis ondersteboven gekeerd door Joëlle of ‘Jo’ zoals jij
haar liefkozend noemde, van hutten bouwen tot verkleden in jou kleren, het was allemaal prima. Je was helaas
vaak niet lekker en slecht ter been, ook je zicht ging hard achteruit. Maar als zij binnenkwam gingen je ogen
stralen, als jij met haar samen was leek het alsof je niet meer ziek was. Zij was jou beste medicijn. Je had een
rollator waarin je haar door het hele huis rond reed. Al lachend en kletsend deden jullie rondjes door het huis.
Ik stond dan in de keuken om iets lekkers voor ons te maken zoals jij altijd voor mij had gedaan. Elke keer als
jullie samen waren konden jullie zo heerlijk lachen samen. Ik hoor het nu nog. Op die momenten was ik zo
dankbaar dat ik getuige was van de heerlijke vreugde en liefde die jullie voor elkaar hadden. We bleven ook
altijd bij je slapen en ’s ochtends als Joëlle wakker werd ging ze direct naar jou slaapkamer en kroop ze naast je
en gingen jullie lekker even met z’n tweeën chillen. Samen eten met jou, samen spelen met jou, samen knuffelen
met jou, samen lachen met jou….Ik ben zo dankbaar dat jij het hebt mogen mee maken lieve mam. En ik ben
zoo blij dat Joëlle de liefde en aandacht heeft gevoeld waarmee ik ben opgegroeid.
We missen je nog steeds elke dag. Het doet vaak pijn maar steeds vaker kan ik ook aan je denken met een lach
op mijn gezicht. Als ik in de keuken sta voel ik dat je dichtbij me bent. Jij hebt me leren koken met liefde en
geduld. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Iemand zei tegen mij: ze zal altijd bij je zijn, want zij is
een deel van jou en jij bent een deel van haar. En dat is zo waar. Dus lieve mam, ik deel mijn verhaal over jou
met een heleboel lieve mensen. Ik wil dat zij weten en misschien door mijn verhaal kunnen voelen wie en hoe jij
was. Weet dat alle warme herinneringen aan jou worden gekoesterd voor nu en voor altijd!
Malti
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Ik wou dat iemand begreep
Hoe het is om te horen te dat iemand
In anderhalve week
5 x een zelfmoordpoging heeft gedaan
En dat je daar niks aan kan doen.
Of dat een oude man zijn invalide vrouw niet
Kan verzorgen omdat
Hij zelf dementeert en je de kloven in haar
Huid ziet en haar dus
Zelf maar insmeert
En ze
Stralend naar je lacht
Of hoe je geduld moet hebben
Eindeloos
Met iemand die kinderlijk autistisch is
Maar ook een kind heeft wat haar
Direct na de geboorte
Is ontnomen

En waarvan familie vond
Dat het beter was om haar te
Laten steriliseren
God beter dit
Of iemand die verbeten
Een strijd voert

Met een advocaat
En een strenge toekomst
Zonder mededogen
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Omdat hij niet gek is
Maar gewoon niet veel
Kan zien
Een vrouw die alles herbeleeft
Ooit haar aangedaan
Door een misdadige oom
Toen ze nog veel te klein was
Om zich te verweren
Een man in scheiding
Die zijn kinderen wil zien
En niet kan slapen
Niet kan eten
Geen enkele rust heeft
En op Koninginnedag en
Bij de avondvierdaagse
Stiekem gaat kijken of ze er zijn
Of het meisje dat weet
Dat ze autistisch is

En wil bloemschikken
Maar bij Concern terecht komt
Iemand die doodalleen is
En via een computer
Zo verslaafd aan een
Irreële werkelijkheid

Dat hij de straat niet meer
Aankan
De helden van het laatste uur
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De rustelozen
Met een scherp besef
Van onrechtvaardigheid en onmacht
Die zich soms verheffen
Uit een oneindig diep zwart gat
Maar even vaak ten onder gaan
Ik huil om jullie
En ik wil niet zo zijn
En ik ben jullie
Omdat je in mijn hoofd
En in mijn hart geslopen bent
Ik gruw en heb lief
Dit is een schelle spiegel
Waarin geen waarheid
Onverhuld blijft
En overal lopen mensen rond
Ik zie ze steeds meer
Met pijn in hun ogen
Ik kan niets anders doen
Dan luisteren
Vergeten en vergeven
En elke dag
Opnieuw beginnen
Met beminnen
Marijke
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Inleidend stukje door Ruud
Er zijn nogal wat problemen ontstaan, in het verleden en nog steeds, indien mensen hun medicatie
willen of moeten veranderen, dan wel proberen om de hoeveelheid medicatie te verminderen. We zien
ook bij de STIP’s nog steeds mensen die daar heel erg veel last van hebben. Er zijn bij ons ook
voorbeelden bekend waar de psychiater of de begeleider niet ingaat op de vraag om vermindering van
medicatie als de betrokkene daarom vraagt. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met wat de
consequenties zijn voor mensen met welke verandering dan ook in het medicijngebruik. Zelfs als er
wordt aangegeven dat de werkzame stoffen in de medicatie hetzelfde zijn bij de wissel van merk, kan
dit heel veel problemen opleveren voor mensen. Met name de wisseling in stoffen die de bijwerkingen
opleveren wordt niet of te weinig serieus genomen.
Immers gaat het bij wisseling of mindering van medicatie juist om de combinatie van stoffen die van
belang is, zeker als er gewenning is. En dan zeker ook bij het gebruik van meerdere en verschillende
medicatie.
Gelukkig zijn er afgelopen april nieuwe afspraken hierover gemaakt. Laten we hopen dat dit de ellende
van de mensen die hiermee te maken hebben, kunnen minimaliseren.
Het artikel hierover luidde als volgt:

Afspraken over verantwoord wisselen
medicijnen rond
11 april 2022
Patiëntenfederatie Nederland, NHG, LHV en de FMS,
KNMP en Zorgverzekeraars Nederland zijn gezamenlijk
werkafspraken overeengekomen over het verantwoord
wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en
afgiftepatroon. Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten
en vragen van patiënten. De nieuwe afspraken maken een einde aan de onduidelijkheid. En
moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.
De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van
medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel
mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak,
zijn heldere afspraken gemaakt.
Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie: ‘Geweldig voor patiënten dat dit resultaat
samen is bereikt. Hiermee voorkomen we onnodig gedoe en verwarring, en kunnen arts, apotheker en
patiënt samen werken aan optimaal medicijngebruik en goede farmaceutische zorg’.
De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’. Het
is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk
medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.
De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen
een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te
monitoren, en indien nodig bij te sturen.
Bron: https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/afspraken-over-verantwoord-wisselenmedicijnen-rond
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Warme herinnering
Ik heb een fijne warme herinnering aan mijn vrouw.
Op een dag zei mijn vrouw: “Zal ik lekker Indisch koken vandaag?”
Vraag ik aan haar:” wat ga je dan maken?”
Dat is een verassing. Toen ging zij de keuken in.
Naarmate zij bezig ging, begon het steeds lekkerder te ruiken in ons huis.

Toen zij klaar was met het eten koken, zijn wij aan tafel gegaan.
Wat heb ik lekker gegeten, daar kreeg ik het warm van.

Christiaan

Wist je dat:
STIP bezig is om een muziekgroepje op te richten?
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Een puzzel uit de oude doos:
STIP puzzel

Almere
Annet
Atolplaza
CLIP
Draaikolk
Eetcafe
Emmeloord

Evelien
GGZ
Groep
Iemand
Info
Lekstraat
Lelystad

Marijke
Mensen
Nagelerstraat
OGGZ Spiegel
Praten
Samen
Schilderen

Schor
Steun
STIP
Vrijwilligers
Wandelen
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Mijn herstelverhaal
Na een onveilige jeugd waar ik grotendeels op mezelf aangewezen was, maar mezelf staande wist te
houden door mijn enorme doorzettingsvermogen en veerkracht, kreeg ik op ongeveer 13-jarige leeftijd
lichamelijke klachten. Na onderzoek werd hier geen oorzaak voor gevonden. Daarna kreeg ik zo’n 14
jaar lang allerlei lichamelijke klachten op allerlei gebieden. Soms ging het een tijdje beter, maar die
periodes werden steeds korter. Doordat er nooit een oorzaak werd gevonden op lichamelijk gebied, werd
ik door de artsen steeds sneller naar huis gestuurd en kwam op een gegeven ogenblik steeds vaker de
aanname dat ik mezelf ziek maakte doormiddel van bijvoorbeeld laxeermiddelen. Ik voelde me niet
gehoord, gezien en serieus genomen. Diverse malen werd voorgesteld om naar een psychiater te gaan,
maar dit voelde als afwimpeling en een gevoel dat ze me “gek” verklaarden. Ik ging hier dus niet in mee
en ging naar een volgende arts. Na de zoveelste arts in het zoveelste ziekenhuis kwam ik bij een
internist die de tijd voor me nam en vertelde dat het nuttig kon zijn als een psychiater meekeek bij
klachten die niet voldoende verklaard werden, deze zou dan ondersteuning kunnen bieden. Doordat ik
me gehoord voelde bij deze arts kwam ik in de psychiatrie terecht waar ik na diverse intakes te horen
kreeg dat mijn klachten psychosomatisch waren. Bij de uitgebreide uitleg die ik hierover kreeg vielen er
ineens puzzelstukjes op hun plaats: Ik was niet gek en ik stelde me niet aan, maar had opeens een passende diagnose en er was wat aan te doen.
Ik kreeg een behandeling aangeboden in een centrum voor psychosomatiek. Een half jaar intern en
alleen de weekenden naar huis. Een pittige behandeling met diverse therapieën, waarin ik ineens leerde
dat ik behoorlijk veel gevoelens en emoties had en die allemaal moest gaan leren voelen. Gelukkig
waren daar ook mijn groepsgenoten, tevens mijn eerste ervaring met lotgenotencontact. Door alle
herkenning en erkenning hadden we veel steun aan elkaar en vaak aan een half woord genoeg. Na een
paar maanden kwam het ontslag uit de kliniek in zicht en ging ik steeds meer beseffen dat ik wel allerlei
emoties voelde, maar geen idee had hoe ik daar mee om moest gaan. Mijn lichamelijke toestand
verslechterde hierdoor en mijn opname eindigde met uitdroging en ondervoeding in het ziekenhuis en
vanuit daar met sondevoeding naar huis.

(vervolg volgende blz)
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(vervolg mijn herstelverhaal)

In het na traject ging ik scheiden van mijn partner en overleed een paar maanden later mijn vader.
Hierdoor ging het steeds slechter met mij en bleek er ook een persoonlijkheidsstoornis mee te spelen.
Door mijn complexe situatie werd ik overgedragen aan de algemene ggz en heb ik jaren van opname naar
opname geleefd en van crisis naar crisis. Daarnaast vluchtte ik in relaties met mannen die niet goed voor
me waren en werd ik door een van hen uit ons huis gezet waardoor ik in een soort beschermde woonvorm
terecht kwam. Daar kwam ik voor het eerst een ervaringsdeskundige tegen en mijn gesprekken met haar
gaven mij weer hoop. Als zij er bovenop kon komen, waarom zou ik dat dan niet kunnen. Ook gaf ze aan
een ervaringsdeskundige in mij te zien, als ik voldoende hersteld zou zijn. Eerst geloofde ik dat niet, maar
na verdieping en bevestiging van mensen om me heen was dat een grote drijfveer om verder aan mijn
herstel te werken. Ik hervatte mijn zoektocht naar een passende therapie (waar ik inmiddels al 5 jaar mee
bezig was, maar overal afgewezen werd omdat ik te complex was of een intern programma moest volgen
wat ik niet zag zitten) en vond deze eindelijk in de vorm van MBT*. Ik mocht echter pas starten als ik
weer een eigen woning en daarmee een stabiele thuissituatie had. Ondertussen werd aangeboden dat ik de
WRAP kon volgen. Dit bleek een enorm kantelmoment voor mij te zijn. Ik kreeg inzicht in hoe dingen bij
mij werken, vooral in alle tussenstapjes in me goed voelen tot een crisis. Ook kreeg ik inzicht dat ik nog in
kan grijpen als ik in die neerwaartse spiraal naar beneden kom en dat dus niet hoeft te leiden tot een crisis.
Ook kwam voor het eerst echt het besef dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn herstel en niet
afhankelijk ben van de hulpverlening. Met deze handvaten op zak kon ik beginnen aan de MBT, waar ik
zelfverzekerder werd in het contact met anderen en het beter omgaan met mijn gevoelens en emoties.
Na afsluiting hiervan was ik voldoende hersteld om te kunnen beginnen met de opleiding tot
ervaringsdeskundige. Inmiddels ben ik deze opleiding aan het afronden en hoop na een korte vakantie wat
vrijwilligerswerk voor STIP/CLIP te gaan doen.
Marije
*MBT is een behandeling die mensen met ernstige emotionele of psychische klachten helpt
om hun eigen gedrag en dat van anderen beter te begrijpen.

Inmiddels is Marije geslaagd voor haar HBO-studie
Ervaringsdeskundigheid!
Van harte gefeliciteerd. Hiep Hiep Hoera!
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Warme herinneringen

Warm omdat het prachtig weer is, tussen de 31 en 37 graden maar vooral omdat we samen dierbare
herinneringen maken. En wie zijn “samen” vraag je je misschien af? Dat zijn mijn 9 reisgenoten en ik.
De reisgenoten bestaan uit 5 mensen met een lichamelijke beperking waarvan 4 rolstoelers die elkaar
van te voren niet kennen en 5 medewerkers die als vrijwilliger de zorg voor deze mensen op zich nemen
om hen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. De reis is georganiseerd door de SRG Aangepaste
Vakanties (www.srg.nl) waar ik sinds 2009 vrijwilliger ben. Als je eenmaal een keer meegaat ben je
besmet werd er in 2009 gezegd en dit klopt helemaal.
Op Schiphol voel ik al dat dit een leuke groep is, de kennismaking met alle
reisgenoten verloopt heel ontspannen en de grapjes beginnen direct al. Na een
voorspoedige vliegreis komen wij aan in ons hotel, leveren de bagage af en gaan naar
het dakterras om een welkomst drankje te doen en afspraken te maken over de
komende week. Elke dag staat er een door de deelnemers uitgekozen excursie op het
programma, we gaan in twee groepjes op pad, elke dag in een andere samenstelling.
Na deze bijeenkomst gaan we koffers uitpakken (alhoewel…., de meesten leven
vanuit hun koffer….) en dan een restaurant zoeken. Na een heerlijke maaltijd gaan wij
onze kamers opzoeken en op een oor liggen. De een slaapt beter dan de ander want er
blijken best wat kamergenoten te zijn die niet weten dat zij snurken…., eigenlijk
hadden we dat op moeten nemen…., dan hadden we er een leuke compositie van
kunnen maken aan het eind van de week… haha.
Na de ochtendzorg gaan wij genieten van een ongelooflijk
uitgebreid ontbijtbuffet waar onze ogen meer willen eten dan onze
magen aankunnen. Het is een kwestie van keuzes maken, de een
start met gebakken spek met eieren en worstjes, de ander met een
stukje appeltaart en de volgende met yoghurt met vers fruit…, er is
voor elk wat wils. (aan het eind van de week zitten verschillende
broeken verdacht strak…)
Als onze magen gevuld zijn gaan wij op stap, de eerste dag lopen
wij een prachtige stadswandeling (Centrum Cultuur Historisch)
die ik van te voren uitgezocht heb, op deze manier leren wij de stad
een beetje kennen en kunnen wij de volgende dagen alle
bezienswaardigheden makkelijker vinden.
We genieten volop van het mooie weer, elkaar, de gezellige stad
en de bijzondere bezienswaardigheden en weetjes van de stad. De
deelnemers kunnen het goed met elkaar vinden en maken de ene
grap na de andere, soms superflauw maar er wordt erg gelachen
(buikspieren trainer noemen wij dat…), soms zo erg dat men er
bijna in stikt en daarna doodnuchter zegt…. “zo, ik ben er weer”!
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Een van de dagen zien wij met ons groepje, vanaf een brug waar wij op lopen, beneden ons een paar
wielrenners die om de beurt met hun racefiets
tegen een standbeeld gaan hangen en dan een
foto van zichzelf laten maken. Wij beginnen
spontaan te applaudisseren en joelen waardoor
zij aangemoedigd worden en de één een nog
een gekkere pose gaat aannemen dan de
ander…., hilarisch…., ook wij hebben de
grootste lol. Daarna lopen wij weer verder en
duwen de rolstoelen vooruit om naar de Stad
van Kunst en Wetenschappen te gaan.

Een andere dag lopen wij een stuk van een route van Street Art want er
zijn heel veel muurschilderingen, graffiti te vinden in Valencia. De app
die ik van Street Art heb werkt op mijn telefoon heel traag dus een van de
deelnemers download hem ook en zet een mooie route uit, hij vindt dat
ook heel leuk om te doen. Een nieuwe stadsgids is geboren….
Elke dag maken wij mooie warme herinneringen, we proberen deze een
beetje vast te legen met foto’s maar de mooiste herinneringen zijn voor
mij de contacten met de groep, het genieten en plezier dat ik bij de
deelnemers zie. Zij kijken altijd lang uit naar hun vakantie en aan ons is
het dan om er iets moois van te maken. Dat is deze reis zeker weer heel
goed gelukt! Met dank aan alle reizigers, dus de deelnemers maar ook de
medewerkers.

Info over de SRG: zie website www.srg.nl

Tonny

Als je in Flevoland een leuk goedkoop uitje wil doen,
kijk dan in onze extra zomerbijlage vakantie uitjes.
Zie onze website.
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Korte inleiding op een gedicht
Het onderstaande gedicht werd mij voorgedragen na een yoga les. De yoga les ging over acceptatie en alles wat
daar bij komt kijken. Als er turbulente tijden zijn, of waar situaties plots kunnen veranderen merk ik dat ik van
binnen onrustig en angstig word zo herkenbaar de zin ‘’ Ik kijk om mij heen maar vastgrijpen lukt niet’’
Ik vertel ook vaak tegen mensen dat ik de laatste jaren ben opgevoed door therapeuten en dat ik moeite heb om
de vertaalslag te maken naar de buitenwereld want bij hun voelt het super veilig om mijzelf te zijn en dat komt
natuurlijk ook omdat er een hechting heeft plaats gevonden.
Vervolgstappen maken zijn altijd eng en spannend voor mij geweest en hoe vertel ik de mensen nou hoe ik in
elkaar zit en wat heb ik nodig als mijn angst verlammend hoog is? Wat moet je vooral niet doen en wat vooral
wel.?
Ik heb inmiddels geleerd om geen overhaaste beslissingen te nemen als je helemaal geblokkeerd bent en vaak is
het dan terug gaan naar een bepaald vorm van afleiding zoeken, de spanning omlaag brengen. Wat helpt jou om
weer rustig te worden? Het betekent eigenlijk dat je zorgen tijdelijk parkeert en er op een later tijdstip op terug kan
komen. Wat in ieder geval niet werkt is mijn angsten verder voeden en cultiveren. Vaak ontvouwen er zich meer
inzichten en ideeën als je distantie weet te nemen van de orkaan waarin je, je bevindt. Ik noem dit ook wel de
helikopter modus. Je stapt als het ware je helikoptertje in en bekijkt vanuit een afstandje de situatie. door niet meer
in die orkaan te zitten maar er vanuit een afstandje naar te kijken is er ruimte voor bezinning en reflectie. Er zullen
altijd mensen zijn met andere opinies maar daar gaat het niet om het gaat er om wat voor jou werkt.
Zo werkt schrijven voor mij heel rustgevend. Het na tekenen van objecten, schilderen op nummers, koken. En soms
kan een fijn gesprek op de kookclub of met andere mede stippers ook ontzettend fijn werken.
Daphne
Ik val
In een leegte
Maar vastgrijpen lukt niet
Ik ben wonderbaarlijk rustig
Angstig
Maar kalm
Als het oog van een orkaan
Hoewel alles raast om mij heen
En ik de controle kwijt ben
Voelt mijn hart dat het vertrouwen mag
Ik weet niet wat daar op mij wacht
Daar beneden
Maar iets zegt me dat ik opgevangen word

Dus ik geef mij over
En ik geniet
Van de val
In de leegte
Want vastgrijpen lukt toch niet
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Paaslunch
Op 15 april hadden we een heerlijk uitgebreide lunch bij STIP. Een Paaslunch! Pasen heeft voor
iedereen een andere betekenis. Het was voor ons een reden om iets leuks te doen voor iedereen.
Wat voor ons belangrijk is, is de saamhorigheid, gezelligheid en warmte die
samen eten met zich meebrengt. Een ieder van ons herinnert zich vast nog
wel een moment uit het verleden. Dat je samen was met je familie of
vrienden en dan een tafel dekte met allerlei heerlijkheden. Op dit soort
momenten deel je niet alleen eten met elkaar, maar ook liefde en aandacht
voor de mensen die je lief hebt. Zoveel mooie herinneringen uit mijn jeugd
zijn verbonden met eten. Het is iets wat ik van huis uit heb meegekregen.
Mijn moeder kon heerlijk koken en iedereen die bij ons op bezoek kwam
werd altijd verblijd met een heerlijk bordje eten.
Vele recepten die zij maakte zijn door haar
dochters overgenomen en wij verblijden er nu een
heleboel mensen mee. Dus daarom vond ik het ook super leuk om voor
onze paaslunch iets lekkers klaar te maken.
Ook Tonny was van de partij met haar heerlijke zelfgemaakte soep.
Niets is zo huiselijk als een pan zelfgemaakte soep!
De opkomst was groot en aan hulp hadden we niks tekort. Iedereen heeft met veel overgave zijn
of haar bijdrage geleverd. Het resultaat was twee tafels vol met ontzettend veel lekker eten en
drinken. Zoveel gezelligheid en aandacht voor elkaar! En dat is de kracht van samen eten. Het
gaat niet om wat je maakt en of het een moeilijk of makkelijk gerecht is. Het gaat om het plezier
met het bedenken van gerechten. De voorpret om te vragen wie iets lekkers wilt maken. De
vreugde van boodschappen halen met in het vooruitzicht dat je allemaal lieve mensen gaat
verwennen. De gedachte dat je een ieder een stukje liefde en warmte geeft die we allemaal soms
zo hard nodig hebben.
Het is zeker gelukt! We hebben allemaal genoten en een hele fijne en gezellige middag gehad.
Ik hoop dat er nog velen zullen volgen!
Malti
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Warme herinneringen
Ik heb nogal wat warme herinneringen gelukkig….. door mijn hele leven heen uiteraard…… hele echte
warme herinneringen…. bijvoorbeeld wandelingen tussen de rijstvelden in Indonesië met temperaturen
van zo’n 35 graden…..of de woestijnen van Marokko… of onlangs bij de Maja tempels in Mexico…..
Ook warme herinneringen aan mooie tijden met mensen in mijn omgeving…. mijn verliefdheden…. de
laatste uiteraard de mooiste….. ook mooie tijden na mijn ongeluk in het ziekenhuis toen ik me realiseerde
dat ik niet het volledige zicht van mijn ogen moest missen, maar slechts de helft, een van de 2 ogen
dus….. en mijn vrienden die om mijn bed heen zaten kon zien…. mijn tijd met mijn vrienden in de band
van vroeger….. het gelukkig nog steeds de moeder van mijn Indische vrienden uit Dordrecht kunnen
ontmoeten die mij vroeger altijd als ik daar was, het meest lekkere eten voorzette…. Zij is bijna 90 en is
altijd weer blij als ik kwam en nog steeds kom…. zal haar binnenkort weer ontmoeten als ik volgend
weekend naar het Big Rivers Festival in Dordrecht zal gaan….
Allemaal heel warme herinneringen die weer boven komen…. en dat uiteraard tussen alle
beslommeringen en gedoe van de dingen om je heen…. en dat maakt het leven nog steeds bijzonder en de
moeite waard…. En hopelijk mogen er nog steeds nieuwe mooie en warme herinneringen worden
toegevoegd….. ik zal ze koesteren….
Ruud
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Wist je datjes van Christiaan
Wist je dat…….
1) Vrouwen vaker knipperen dan mannen.
2) De gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw zijn.
3) Mc Donalds elke seconde 75 hamburgers wereldwijd verkoopt .

4) Mannen vaker schade hebben als vrouwen.
5) Een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in de badkamer doorbrengt.

1. Een man vraagt aan Jantje: “Weet jij waar Amsterdam ligt?”
Jantje zegt: ”Ja, alleen zeg ik het niet.”
De man zegt: “Jij komt nooit in de hemel.”
Jantje geeft antwoord en zegt: “U komt nooit in Amsterdam!”
2. Twee blinde mensen zitten naast elkaar in de trein.
Zegt de ene tegen de ander: “Lang niet meer gezien.”
3. Wie ben ik en begint bij elke zin? Rara wat ben ik.
Antwoord: Een hoofdletter.
4. Hoe noem je een broodje dat kan toveren?
Antwoord: Een sand wich.
5. Een spin en een duizendpoot:
De spin wacht al 3 uur op de duizendpoot.
De spin vraagt aan de duizendpoot: “waar bleef je nou?”
Nou zegt de duizendpoot: “bij de ingang stond een bordje, met de tekst voeten vegen.”
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Warme herinneringen

Zon, zee en strand
Dat is waar ik aan denk als we het over warme herinneringen hebben
Mijn laatste vakantie
In de avond lopen door de boulevard in Tanger
naar de eetzaal om te ontbijten met ons allen
lachen met vrienden en familie
na een gezellig voetbal seizoen
het jaar gezellig afsluiten

Sohaib
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Pasta Pesto

Gerecht voor 4 personen.
Ingrediënten:
200 gram penne
250 gram snoeptomaatjes
125 gram mozzarella (evt light)
100 gram geraspte kaas (evt 30+)
40 gram geraspte Parmezaanse kaas
1 eetlepel verse basilicum
1 eetlepel olijfolie
2 teentjes knoflook
1 blokje groentebouillon
4 flinke eetlepels verse groene pesto
olijfolie
zou en peper naar smaak
Bereiding:
Kook de pasta samen met het groentebouillonblokje in ruim water volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Verhit de olijfolie in een wok en voeg de gehalveerde snoeptomaatjes toe.
Pel en pers de knoflook en bak deze mee, laat het geheel op een lage temperatuur circa 5 minuten zachtjes koken.
Voeg de geraspte kaas, blokjes mozzarella, Parmezaanse kaas en verse pesto toe.
Voeg de gekookte pasta toe als de kaas begint te smelten en vermeng alles goed met elkaar.
Breng daarna op smaak met zout en peper en bestrooi met verse fijngehakte basilicum.
Eet hierbij een Italiaanse salade.

Italiaanse salade
Een gerecht voor ruim 4 personen

Ingrediënten:
125 gram mozzarella (evt light)
12 snoeptomaatjes
1 rode paprika
1 gele paprika
2 zoet zure augurken
20 gram halvarine
7,5 gram verse basilicum
1 eetlepel Italiaanse kruiden
1 theelepel olijfolie
zout en peper naar smaak
Bereiding:
Snij de paprika, augurk, snoeptomaatjes en mozzarella in kleine blokjes.
Roer dit alles samen met de olijfolie goed door elkaar tot een salade.
Breng de salade op smaak met de Italiaanse kruiden, zou en peper.

Eet smakelijk!
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Stippie en Flippie zijn verward…
Help..ik ben de weg kwijt. Ruud gaat weg....en nu..ik zie het niet meer zitten. Wat nu?
Ach nee Stippie is flippie… verward.. ik ook eigenlijk..we vallen in een gat, een donker gat!

Waar moeten we heen, hoe zal dat gaan..help.. hulp nodig..Zonder Ruud, verwarring alom!
Gelukkig er is hulp…suïcide preventie…hulp is onderweg..samen komen we eruit…
Ja ..ik ben weer rustig. Maar Ruud weg? Eigenlijk snap ik het ook wel. Hij wil even wat rust,
andere dingen doen.
Ja..nog even wat reizen, andere landen zien..geen verplichtingen meer..vrij als een vogel!
Maar weet je Stippie..ik heb een idee! Een super idee…
Tja jij altijd met je ideeën..gaan we richting Spanje..criminaliteit in.??.ik hoorde zo iets…
Nee, nee.. maar wel op reis..ook een nieuwe start voor ons..gewoon de wijde wereld in..
Tja???wel eng eigenlijk, maar ook wel leuk en spannend. Gewoon op weg…nieuwe avonturen
beleven….Ik ga mijn koffer pakken.
Ja..dat bedoel ik…nieuwe stip op de horizon…..en we zien wel of we ooit nog terug komen.
De toekomst zal het leren..
Ja een nieuw begin ook voor ons… fijn, met warme herinneringen aan onze tijd bij STIP…aan
Ruud, Tonny, Edwin en al die anderen die we daar hebben leren kennen..

Dus wij zeggen..goede reis allemaal…
misschien tot ziens!!!!
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De volgende uitgave van Gestippeld komt uit in september 2022
Het thema is:
“Veranderingen”

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
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