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 November-December  2015 

Bijeenkomst ouders van kinderen GGZ en/of thuiszitters 

30 november 19.30 uur 

Op 11 december a.s. tijdens Gouda bij Kaarslicht zal de ZOG 

MH met een bus bij het station staan zoals vorig jaar bij de 

Stigmatour op 12 december. Ook dan staan we daar tegen 

het stigma die mensen met een psychische kwetsbaarheid 

ervaren. We nodigen u van harte uit deze bus te komen be-

zoeken. Op serieuze wijze kunt u in de bus in gesprek gaan 

met ervaringsdeskundigen. Rondom de bus zijn we meer op 

ludieke wijze bezig zoals spel, muziek en theater bezig om 

met mensen in gesprek te komen over stigma.  

Wanneer: 11 december van 14.00-21.30 uur 

Waar: Op het stationsplein bij de Goudse Verzekeringen 

Heeft u een kind dat vastloopt in de thuissituatie en/of op school? Heeft u voorzieningen die weg- 
vallen door de bezuinigingen in de jeugdhulp? Krijgt u voor uw kind geen PGB terwijl u daar wel 
recht op heeft? Wij zijn op zoek naar ouders die positieve en minder goede voorbeelden met ons 
willen delen! Op 30 november van 19.30-21.30 uur is er een bijeenkomst voor u! Ook zijn we op 
zoek naar goede voorbeelden in de regio Midden Holland. 
De bedoeling van deze bijeenkomst is kennis delen, en krachten bundelen. ZOG MH organiseert de 
avond in samenwerking met Yvonne Muijs, moeder met ervaring. 

Op 10 december spreekt de ZOG MH met cliëntenraden (O)GGZ/ Jeugd met alle wethouders uit 

Midden-Holland zodat uw input wordt meegenomen!  

Wanneer: 30 november 19.30-21.30 uur 

Waar:       Tielweg 3, Gouda 

Aanmelding: hoeft niet maar liever wel: aanmelding@zogmh.nl 

Kaarsjesavond 

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland 
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Het einde van het jaar komt eraan, ZOG MH is een aantal personeelsleden rijker. We zijn blij met met 
Dayenne de Hoog, de nieuwe secretaresse die ons gaat ondersteunen. We wensen haar veel succes! Zelf 
heb ik naast de ZOG MH een kleine functie aanvaard bij de landelijke taskforce GGz (LPGGz), vandaar de 
uitbreiding met een secretaresse. 

De ZOG MH blijft volop in ontwikkeling. In december zal ik met Marrig van der Werf in Palermo zijn voor 
de aftrap van een Europees samenwerkingsproject. Daarnaast is de naderende komst van een nieuw 
Stigmaproject zeker vermeldenswaardig. We blijven krachtig actie voeren tegen het opplakken van stig-
ma’s en het nieuwe project is hier weer een nieuw bewijs van. Wordt vervolgd! 

Met betrekking tot de subsidiestromen kan ik zeggen dat de meeste inmiddels zijn toegekend. Alleen  
de toekenning van budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning (STIP) is nog onderhanden, zoals  
in meerdere gemeentes het geval is. Het is de bedoeling om in de toekomst nóg meer lokaal te gaan 
werken dan nu al het geval is. Dat neemt overigens niet weg dat we ook transregionaal onze invloed blij-
ven uitoefenen.  

Het succesvolle project ExpEx is hier een mooi voorbeeld van. Dit project om jongeren hun ervaring te 
leren inzetten heeft inmiddels groepen in Gouda, Den Haag en Arnhem. De nominatie voor de innovatie-
prijs De Duim van Zorgbelang ZH is wat dat betreft een heel mooie opsteker. Bij de ZOG MH vinden we 
het inzetten en voorlichten voor en door jeugd een heel belangrijke aangelegenheid! 

Vandaar dat we ook bezig zijn met de ontwikkeling van een jeugdinformatiepunt. Dit staat nog in de  
kinderschoenen, maar de naam van het punt is al bekend: YA (Youth Advocacy). U zult in de toekomst 
zonder twijfel meer vernemen van dit mooie initiatief. Ook mag u mee duimen voor de toekenning voor 
een subsidie voor een jeugdstraatadvocaat. We hopen dit te horen in januari!  
De Straatkaart is weer up-to-date en te lezen/downloaden via onze website! 
 
Voor dit moment wens ik u veel leesplezier en een goede laatste twee maanden van het jaar. 

Petra van Buren, Directeur ZOG MH 

      

Op 15 oktober vond aan de Tielweg de vervolgbijeenkomst plaats over het behandelen 
van CJIB-boetes. Accountmanager Jolanda van het CJIB gaf na een welkomstwoord van  
STIP-medewerkers Aart Jongejan en Dilva Encarnacao een presentatie over de werkwijze die het  
kantoor hanteert. 
 
Het innen van de boete kwam allereerst ter sprake, en dan meer specifiek de betalingsregelingen die 
hiermee samenhangen. Tegenwoordig is er standaard een betalingsregeling te treffen van drie ter- 
mijnen, mits het bedrag hoger is dan 225 euro. Jolanda behandelde ook de mogelijkheid om een  
betalingsregeling te treffen van maximaal 36 maanden. Hieraan zijn duidelijk omschreven voorwaarden 
verbonden. Nadere informatie heeft het CJIB op schrift gezet en is op te vragen bij ZOG MH.  
 
Jolanda gaf uitleg over het opvragen van een overzicht van openstaande vorderingen. Dit kan de  
betreffende persoon zelf doen met zijn BSN-nummer, of het kan gedaan worden door een organisatie 
met een machtiging van de persoon met het BSN-nummer via de website van het CJIB. 
 
Tevens ging Jolanda in op de wijze van betaling. Dit is onder meer via iDEAL te doen. Wanneer mensen 
wel kunnen betalen maar dat niet doen, wordt er een deurwaarderstraject begonnen. Ook hierover 
kan nadere informatie opgevraagd worden bij ZOG MH. Wanneer mensen niet kunnen betalen, 
wordt een persoonsgerichte benadering opgezet met eventueel een regeling. Dit om gijzeling zoveel 
als mogelijk te voorkomen. 
 



Succesvolle (anti) Stigma Tour in Schoonhoven 
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 Op zaterdag 26 september stond de ZOG MH voor de derde keer met de inmiddels bekende felgele 

Amerikaanse schoolbus in een stadscentrum om campagne te voeren tegen stigma.  Schoonhoven was 

deze keer de locatie op de zogenaamde Barthelomeusdag.  Dat is de laatste zaterdag van het Nazomer-

festival dat elk jaar weer veel bezoekers naar de zilverstad lokt. 

Omringd door talloze kramen die de dag kleur gaven, gingen medewerkers van de ZOG MH in gesprek 

met voorbijgangers die zich wilden laten bijpraten over stigma’s. Er werden waardevolle conversaties  

gevoerd die hopelijk nog lang zullen beklijven bij het publiek in en rondom de bus. Muzikanten van 

Zorgbelang Gelderland - deze organisatie heeft de leiding bij de landelijke Stigmatour-zorgden met  

hun vrolijke deunen en dito outfits voor een aangename achtergrondsfeer. Een ambiance waarin respect 

en nieuwsgierigheid bij het publiek gelukkig de boventoon voerden. 

Het officiële gedeelte van de dag vond om elf uur ’s morgens plaats, toen 

de Schoonhovense wethouders Sleeuwenhoek en Neven de bus kwamen 

bezoeken. Ook nam een aantal raadsleden de moeite om het voertuig van 

dichtbij te bekijken. Zij spraken hun waardering uit en wensten ZOG MH 

succes bij de volgende busstops in het kader van de Stigmatour.  Die zul-

len mogelijk in 2016 plaatsvinden.      

 

 

De oplettende lezer van de cliëntenkrant kent Christine de Haan (22) al. Zij is al anderhalf jaar voor  

ZOG MH actief en is per 1 september aan een stage begonnen bij de organisatie. 

Christine volgt de tweejarige BGE-opleiding voor ervaringsdeskundigheid aan 

het Zadkine-college in haar woonplaats Rotterdam. Omdat zij eerder als vrijwil-

liger een prima indruk achterliet, kreeg ze de mogelijkheid haar stage aan de 

Tielweg te volbrengen. “Het gaat om een periode van een jaar, die eventueel  

tot twee jaar verlengd kan worden”, zegt ze. “Ik ben blij dat ik hier sowieso een 

jaar aan de slag kan. De ZOG MH is voor mij een vertrouwde en veilige omge-

ving geworden de afgelopen anderhalf jaar.” 

Christine verricht werkzaamheden voor het project Herstel en Participatie, waar-

over Marrig van der Werff de leiding heeft. Zij is ook de stagebegeleider van Christine die zich de laatste 

maanden op verschillende terreinen manifesteert. Christine verzorgt de cursus voor ExpEx, is ervarings-

coach en levert een bijdrage aan de succesvolle Stigmatour. Daarnaast leidt ze herstelgroepen voor 

hoogsensitieve personen en voor mensen die aan zelfbeschadiging doen. Bovendien is ze adviseur voor  

Stek Jeugdhulp en werkt ze de website bij. Dat laatste sluit goed aan bij de werkzaamheden die ze  

eerder voor de cliëntenkrant verrichtte. 

“Ik vind het allemaal even leuk”, besluit Christine. “Na het afronden van mijn studie mag ik me bege- 

leider specifieke doelgroepen noemen. Het is een opleiding die zowel maatschappelijk werk als  

ervaringsdeskundigheid behelst. Ik kan straks dus kiezen uit twee sociale banen.”    

Christine de Haan is nu stagiaire 



De lopers stonden aan de ene kant van het koord, de toeschouwers aan de andere kant. In totaal waren 
ruim dertig belangstellenden afgekomen op de officiële opening van de loopgroep Fit en Happy.  
Remco den Heeten, de initiatiefnemer en begeleider van de loopgroep, glunderde van oor tot oor toen 
het koord onder massaal gejuich van de menigte werd doorgeknipt. Dat was heel begrijpelijk, want  
niemand minder dan psychiater en schrijver Bram Bakker verzorgde 
de doop op dinsdag 13 oktober. 

Bakker is een fervent voorstander van de zogenaamde running-
therapie. In de kantine van Langlaufvereniging Gouda, het punt waar 
de lopers van Fit en Happy elke week verzamelen, vertelde hij over  
het belang van duursport en hardlopen in het bijzonder. Wie met 
zijn benen bezig is, heeft simpelweg minder tijd om te piekeren.  
Een nuttige wetenschap wanneer we bedenken dat veertig procent 
van onze energie aan nadenken verloren gaat. 

Bakker nam de endorfine onder de loep, het stofje dat in de herse-
nen wordt aangemaakt wanneer een mens aan het duursporten 
slaat. Met een kwinkslag bestreed hij dat het stofje verslavend is,  
zoals doorgaans wordt beweerd. De geproduceerde hoeveelheid is 
namelijk niet groot genoeg om verslavend te kunnen werken. Maar 
met hardlopen kun je desondanks niet vroeg genoeg beginnen,  
stelde Bakker. Zelf is de 52-jarige psychiater op zijn achttiende  
begonnen. En hij is voornemens het vol te blijven houden zolang  
zijn lichaam het toestaat.                                                                           Remco den Heeten met Bram Bakker  

 

Bakker besloot zijn toespraak met de bewering dat de mens van 
nature lui is aangelegd. We zijn niet van plan in actie te komen 
zolang onze maag nog goed gevuld is.  Daarom is hardlopen 
ook een kwestie van jezelf aanpakken, aldus de psychiater die 
met zijn humoristische verhaal de handen op elkaar kreeg en het 
woord vervolgens aan Remco den Heeten gaf. 

Voor Remco was de doop van de loopgroep een speciaal mo-
ment. Hij vertelde hoe hij als beroepsmilitair een trauma heeft 
opgelopen en veel te danken heeft gehad aan het hardlopen. Dat 
heeft hem in tijden waarop het leven er somber uitzag op de 

been gehouden. Doordat zijn lichamelijke conditie er beter van werd, maar ook omdat hij zelfwaardering 
ontleende aan het leveren van een sportprestatie.  

Dat laatste is ook één van de doelen die Remco formuleerde bij het oprichten van Fit en Happy. Mensen 
moeten weer trots op zichzelf kunnen zijn, moeten met plezier kunnen terugkijken op wat ze hebben 
neergezet. Het is dan ook een enorme opsteker dat Remco zich sinds korte tijd twee dagen in de week 
kan bezighouden met de loopgroep. De animo is zodanig groot, dat in navolging van de dinsdag ook op 
donderdag gelopen wordt. Remco benadrukt tijdens de loopsessies dat het belangrijk is om een doel te 
hebben. Bijvoorbeeld het minimaliseren van het aantal keren dat men tussendoor wandelt. 

De voorzitter van Langlaufvereniging Gouda had lovende woorden over voor Remco. Ook hij benadrukte 
het belang van het beoefenen van duursport. En hij bedankte Bram Bakker voor zijn komst, net als Petra 
van Buren die het officiële gedeelte besloot door de psychiater een flinke bos bloemen te geven.   
Bakker gaf aan graag op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen bij Fit en Happy. Hij hoopt  
de lopers allemaal terug te zien op 18 december in Gouda, wanneer hij in de schouwburg is om een  
theatershow te geven.      

 

Opening loopgroep Fit en Happy 
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Helaas zijn de feestdagen niet voor iedereen even gezellig. Mensen die behoren tot de doelgroepen waar-

voor ZOG MH zich inzet, ervaren op deze donkere decemberdagen vaak een akelig gevoel van  

eenzaamheid. Het zijn beladen dagen omdat de gedachten uitgaan naar dat wat allemaal is voorgevallen  

in de twaalf maanden ervoor. Deze bijna onvermijdbare reflectie maakt 

mensen er nog eens van bewust dat ze een moeilijk jaar hebben gehad.  

Een jaar om snel te vergeten, als het aan hen ligt. Een jaar ook dat voor 

alle anderen wél mooi was, want zo werkt het nu eenmaal in de menselij-

ke geest. Alles bij elkaar is er voldoende reden om een goede strategie  

te hebben om deze moeilijke dagen door te komen. In Midden-Holland 

zijn er voor cliënten met kwetsbaarheid gelukkig plaatsen waar zij terecht 

kunnen. 

Inloophuis Domino (Oosthaven 31 C, Gouda) biedt op zowel eerste als 

tweede kerstdag een diner aan waarvoor veertig mensen zich kunnen inschrijven. De lijst komt vanaf  

halverwege december bij Domino te hangen. De kosten voor het diner zijn € 4,50.    

Het Bruisnest (Blekerssingel 78, Gouda) zal tussen kerst en oud en nieuw een aantal evenementen  

organiseren. Wat deze exact zijn, is nu nog niet bekend. Maar het beloven zonder meer gezellige dagen  

te worden. Aarzel niet en loop binnen wanneer je wat gezelligheid kunt gebruiken. 

Doorkomen feestdagen 

De uitnodiging om deel te nemen aan het Europese samenwerkingsproject Equil vloeit voort uit een eer-

dere werkweek in Engeland. Vorig jaar waren Van der Werf en Wempe ook al in Liverpool, om het  

Recovery College te bezoeken en te kijken naar eventuele mogelijkheden een soortgelijk Herstelcollege 

ook in Midden Holland op te gaan zetten. Het Equil project heeft als doel de participatie van mensen met 

psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. 

We hebben vorig jaar kennisgemaakt met Joe Hemmington, hij is werkzaam bij 

de organisatie MEH (Merseyside Expanding Horizons) in Liverpool. MEH is de 

projectleider van het project Equil en heeft de ZOG MH gevraagd deel te ne-

men aan het project op basis van de ruime ervaring op het gebied van erva-

ringsdeskundigheid. Naast Nederland zijn de samenwerkingslanden Italië,  

Engeland, Denemarken en Spanje.  

De meerwaarde van Wempe en Van der Werf zit volgens eerstgenoemde vooral 

in het feit dat zij niet alleen trainer, maar ook ervaringsdeskundigen zijn.  

Op 24 en 25 november as. zullen Marrig en Petra in Palermo zijn voor de officiële aftrap  

van het project. Hier zullen de samenwerkingspartners hun organisatie presenteren, zal er een uitwisseling 

plaats vinden hoe er door samenwerkingspartners gewerkt wordt aan positie versterking van mensen met 

psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt en zal de inhoud verder bepaald gaan worden. Vervolgens 

zullen deze bijeenkomsten (transnationale meetings) naast Italië ook plaatsvinden in Denemarken en  

Nederland. De eindconferentie zal in juli 2017 in Spanje plaatsvinden.  

Coproductie: Het te ontwikkelen trainingsmateriaal zal gebeuren in coproductie, niet óver maar mét men-

sen met psychische kwetsbaarheid. In de week van 14 december zullen ervaringsdeskundigen Marrig van 

der Werf, Dora Wempe, Violette Kieft en 3 ervaringsdeskundige trainers namens ZOG MH in het Engelse 

Liverpool zijn. Samen met ervaringsgenoten (people with lived experience) uit Engeland, Denemarken, 

Spanje en Italië zal vanuit klantperspectief input geleverd worden voor het ontwikkelen van trainingsma-

teriaal om de positie op de arbeidsmarkt van mensen met psychische kwetsbaarheid te versterken.  

 

Tweejarig Europees samenwerkingsproject Equil 
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Column van de straatadvocaat  
(reactie op Machiavelli en Kafka)  

Laat ik hem Onno noemen. Terzijde: een naam die ik in mijn werk als straatadvocaat in Gouda niet 

vaak tegenkom.  

O. is zwervend, methadongebruiker, verslaafd aan andere middelen en heeft (dreigende) schulden. 

Zijn inkomen bestaat uit een WAJONG-uitkering. Mei vorig jaar besloot hij zijn huur op te zeggen.  

Hij was bang in betalingsproblemen te komen en uit huis gezet te worden, met alle kosten van dien. 

Toen hij nog een adres had werd zijn inkomen gestort op zijn bankrekening en zorgverzekering en 

betalingsregelingen werden automatisch maandelijks afgeschreven. Medio mei dit jaar hoorde ik via 

een gemeenteambtenaar dat er een adresonderzoek had plaatsgevonden en O. uitgeschreven was uit 

de BPR/GBA. Dit had toen nog geen gevolgen voor de uitkering. Ik zag de bui al hangen: op het mo-

ment dat UWV geen adres meer in haar systeem ziet stopt de uitkering. 

Het hoofdstuk Kafka of circus Machiavelli kon beginnen.  

Machiavelli 

Tip van de ambtenaar Dienst Maatschappelijke Ondersteuning: melden bij het Leger des Heils. Zij zijn 

geautoriseerd een (tijdelijk?) postadres te verstrekken. De 16-kruisjesregeling en melding voor dak- 

lozen is hier niet van toepassing. Melding bij het Leger des Heils: nee dat kunnen wij niet doen want 

de afdeling BPR verplicht ons ook hier de 16x melden/slapen voordat er een postadres verschaft 

wordt. Zij worden steeds strenger. Melding bij de persoonlijk begeleider/methadonverstrekker: nou, 

als hij geen adres heeft en zijn uitkering stopt kunnen wij geen methadon verstrekken. Op mijn po-

ging de diverse functionarissen aan elkaar te koppelen en op de maat van deze cliënt tot een oplos-

sing te komen werd niet adequaat gereageerd. Niemand wilde het voortouw nemen en tegenstrijdige 

regels of afspraken ter discussie stellen. De zomervakantie voor de werkers inclusief ikzelf naderde. 

Kafka 

Mijn cliënt heeft door allerlei teleurstellende ervaringen met hulpverleners en gemeente weinig ver-

trouwen in hun gezag en wilde zich het liefst afzijdig houden. Een paar ervaringen: klachten over de 

matige kwaliteit methadon: bespreek dit met je arts, je drinkt teveel en eet te slecht. De arts ziet hij 

weinig en die heeft minimaal tijd (in zijn beleving) voor hem. Ervaringen met een WMO-loket: die ne-

men alleen maar huishoudelijke hulp af – ik kan dus nergens terecht. Je moet geen slapende honden 

wakker maken. Open kaart spelen naar alle instanties over deze problemen die gaan ontstaan? Moet 

je niet doen want dan gaat het helemaal niet meer goed…….en breng je anderen in de problemen. 

Slapen bij het Leger des Heils: kan ik niet tussen al die anderen, ik slaap liever buiten in een tentje als 

ik niks heb. En dat is toch ook niet nodig voor mij. 

De zomervakantie is voorbij. Niets gebeurd. Tot deze week. Er wordt geen geld gestort door het UWV. 

Schuldeisers gaan bellen of dreigen. Onno in paniek belt het UWV: ja meneer, er is een brief gestuurd 

naar uw (oude) adres. Nooit ontvangen natuurlijk als je adresloos bent. 

Vandaag ontvang ik een kopie van de UWV-brief met sancties en voorwaarden voor bezwaar en be-

roep. De straatadvocaat gaat nu als Houdini het circus in. 

 

Aart Jongejan, straatadvocaat 

 

Deze column is eerder geplaatst in Sociaal Bestek, 2015 nr. 5. Inmiddels zijn er (zorg-)

netwerkgesprekken gaande en is een postadres + hervatting uitkering gerealiseerd. 



Op 16 oktober jl. vond in de Jaarbeurs in Utrecht het symposium ‘In de war uit de war’ plaats. Dit  

symposium was bedoeld voor professionals; psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, SPV-ers, 

politiemensen, advocaten, beleidsmakers, wijkteams en andere betrokken professionals. Zij hadden als 

doel om aan het eind van de dag te weten hoe andere werkvelden naar verwarde personen kijken, welke 

oplossingen er in deze werkvelden van vakgenoten worden verwacht en hoe al die verschillende velden 

samen voor verbetering c.q. ontwarring willen gaan. 

We kennen allemaal de nieuwsberichten over het toegenomen aantal verwarde personen aan wie de  

politie zoveel tijd kwijt is. Maar het verhaal achter die personen blijft 

vaag. Gelukkig werd er tijdens dit symposium tijd gereserveerd voor 

twee ervaringsverhalen. Bart en Christine van de ZOG MH waren hier-

voor uitgenodigd en wilden allebei graag een bijdrage leveren om 

duidelijkheid te scheppen over de impact van hulp of gebrek hieraan 

tijdens een verwarde periode. 

Bart had een indrukwekkend verhaal waarin duidelijk werd hoe ge-

vaarlijk het wegnemen van ontmoetingsplekken voor hem is geweest. Hierdoor werd hij gespannen en 

onrustig, wat weer zorgde voor stemmingswisselingen en depressies. Hij kon die overleven door de  

crisisregelingen die hij had (telefoon-, stoel-, en bed op recept) bij de GGZ, maar deze werden óók afge-

nomen. Dit resulteerde bij Bart in complete verwarring en suïcidale gedachten en handelingen. Gelukkig 

waren Barts vrouw en de politie alert genoeg. Er werd een zoekactie op touw gezet en men wist wat te 

doen toen Bart bij een politiepost terecht kwam. Helaas heeft Bart nog niet zijn crisisafspraken terug. Hij 

mag de crisisdienst bellen, maar dit kan alleen tijdens kantooruren. 

Ook Christine vertelde over haar ervaringen met de politie. In verwarde toestand werd zij omsingeld door 

vier agenten, wat erg benauwend en bedreigend aanvoelde. Ze kreeg flashbacks naar haar jeugd en wilde 

pertinent niet aangeraakt worden door de agenten. Het is voor de politie vaak moeilijk om te beoordelen 

hoe zij met een verward persoon moet omgaan. De boodschap van Christine was dat agenten zich reken-

schap van de kwetsbaarheid van deze mensen moeten geven.  

Beide verhalen werden goed ontvangen. Tijdens de pauzes kwamen er veel mensen naar Bart en  

Christine toe met complimenten en reacties. Vooral de hulpverleners wilden meer weten over hun  

ervaringen. Het is voor deze groep vaak sprekender om mensen met kwetsbaarheid zelf te horen praten 

dan uit boeken te moeten lezen hoe zij in een bepaalde situatie moeten handelen.  

“Als we niet oppassen gaat het verkeerd”, was een breed gedragen gevoel  in Utrecht. Tijdens het  

symposium kwam duidelijk naar voren dat iedereen inderdaad vanuit zijn eigen visie kijkt en zijn eigen 

doelen heeft. Zo zal een burgemeester het vooral belangrijk vinden dat de rust in zijn stad behouden 

wordt. De manier waarop dit gebeurt, is bijzaak. 

 

Symposium “In de war uit de war” 
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Op pagina 5 van deze krant is te lezen hoe verschillende belangenorganisaties in Midden Holland het 
doorkomen van de donkere feestdagen draaglijker proberen te helpen maken. Medewerker Marijke 
zette een aantal adviezen op een rij om de winterdip tegen te gaan. Met een gezond vleugje sarcasme 
uiteraard, want daaraan ontkomt niemand in de laatste drie gure maanden van het kalenderjaar.    

Gouden tips tegen winterdips 
Heb jij ook altijd zoveel zin in een lange, donkere winter? Met 
deze tips komt het zeker goed: 
* ga niet onnodig naar buiten, dat is koud; 
* doe niet aan sport of beweging, daar word je moe van;                   
* zet niet teveel lampen en kaarsen aan; 
* eet ongezond en onregelmatig, lekker makkelijk; 
* schrijf alle nadelen van de winter op; 
* benoem elke dag iets wat niet goed ging; 
* neem geen tijd voor ontspanning en hobby’s; 
* ga zo laat mogelijk naar bed.  De dagen zijn toch al zo kort. 

Vriendelijke groet, Marijke 

Gouden tips tegen winterdips 

“Geen paniek” moet ogen openen 

Psychiater en schrijver Bram Bakker heeft zijn werkzaamheden uitgebreid. Zijn theatershow “Geen pa-
niek” is inmiddels verschillende keren in kleine zalen vertoond. Het is een voorstelling waarmee hij  
psychische aandoeningen en de taboes die daarmee samenhangen nog eens onder de aandacht wil 
brengen. Eerder in deze krant is te lezen dat Bakker op vrijdag 18 december 
ook de Goudse Schouwburg zal aandoen. 

Bakker belicht aandoeningen als angststoornissen in “Geen paniek” vanuit zijn 
functie als behandelend psychiater. Zonder daarbij de privacy van cliënten te 
schenden wil hij op levendige en humoristische wijze laten zien met wat voor 
vragen een psychiater allemaal te maken krijgt. “Ik neem elke cliënt serieus, 
maar soms houd ik hem of haar wel een spiegel voor”, zegt Bakker. “Sommige 
mensen denken dat ze zwaar getraumatiseerd zijn wanneer hun hond is dood-
gegaan. Onzin natuurlijk, dat is iets dat gewoon bij het leven hoort. En dat zeg 
ik ze dan ook.” 

Dat Bakker met het besluit om het theater in te gaan door veel collega-psychiaters opnieuw voor ijdel-
tuit of mediabewust zal worden versleten, deert hem niet. Zoals ook het commentaar van critici in kran-
ten hem niet klein zal krijgen. “Natuurlijk vind ik het leuk om een mooie recensie te ontvangen. Maar ik 
ben geen professioneel cabaretier en lever dus geen perfecte voorstelling af. Ik doe dit ook niet om de 
boeken in te gaan met een perfect gespeelde show.  In eerste instantie is deze tour vooral bedoeld om 
psychische aandoeningen onder de aandacht te brengen. Ik wil echt wat betekenen voor mensen die 
ermee van doen hebben. Ik houd er ook echt wel rekening met kritiek.”      

Winterregeling van kracht/ Zondag dagopvang 

De winterregeling gaat binnenkort weer van kracht. Van 15 november 2015 tot 1 maart 2016 kunnen  

dak- en thuislozen gebruik maken van de noodopvang die het Leger des Heils aanbiedt. Zij kunnen 

overnachten in Het Kompas, gelegen aan de IJssellaan 2a in Gouda. Er is ruimte voor 24 mensen  

per nacht.  Op Zondag is de dagopvang ook 4 uur open! Aanmelden vooraf bij Reakt 

De ZOG MH is erg blij met deze uitbreiding we hebben hier ook veel energie  in gestopt de afgelopen 
jaren! 
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Aan het einde van het interview komt Anne Bruineberg (24) met een  
statement dat naadloos aansluit bij de cultuur van openheid waarop de 
ZOG MH zo trots is. “Ik ben langdurig opgenomen geweest vanwege  
borderline en PTSS. Daar hoef ik niet geheimzinnig over te doen”, zegt de 
stagiaire die het STIP vanaf eind augustus is komen versterken. 

Anne was woonachtig in Beverwijk en huisvestte zich eind juni in Waddinx-
veen met haar vriend. Ze schreef zich in voor de BGE-opleiding aan het 
Zadkine-college in Rotterdam om de tweejarige opleiding tot ervarings- 
deskundige te gaan volgen. Omdat het begin van het nieuwe schooljaar  
rap naderde, had ze maar kort de tijd om een stageplaats te vinden.  
“Ik ben fanatiek op zoek gegaan maar kreeg steeds afwijzingen”, vertelt  
Anne. “Soms reageerden instellingen zelfs helemaal niet op mijn mails.  
Gelukkig kwam ik tijdens een kennismakingsdag van de opleiding in con-
tact met Christine de Haan. Zij was al actief voor de ZOG MH en heeft een 
goed woordje voor mij gedaan.” 

Het leverde Anne een stageplaats voor een jaar op, en mogelijk wordt daar 
later zelfs nog een jaar aan vastgeplakt. Ze ondersteunt Dilva Encarnacao bij alle activiteiten die het  
STIP voor cliënten verricht. “Ik voelde me al heel snel erg thuis bij de ZOG MH”, besluit ze. “Normaal  
kost het me best wat tijd om te wennen, maar de sfeer hier is gewoon heel prettig. De mensen zijn en-
thousiast en geven je het gevoel dat je erbij hoort. Ik hoop echt dat ik hier ook mijn tweede jaar stage 
kan lopen.”  

Mijn naam is Dayenne de Hoog, ik ben 43 jaar en ik woon samen met mijn 

man Peter in Moordrecht. Per 1 november ben ik gestart als secretaresse 

van de ZOG MH.  

Ik werk al meer dan 20 jaar als secretaresse. Lange tijd heb ik dat in de  

zakelijke dienstverlening gedaan. Ik werkte voor accountantskantoren  

en daar was helemaal niets mis mee. Maar langzaam ben ik erachter  

gekomen dat mijn hart echt bij mensen ligt. Toen ik bij Stichting TRACK  

in dienst kwam, ging er een wereld voor me open. Het is een onderdeel 

van de REAKT Groep en ik merkte dat ik er heel veel plezier in had om voor 

mensen bezig te zijn. 

Bij de ZOG MH ben ik in een organisatie terechtgekomen die een sociaal gevoel uitademt. Ik heb ge-

merkt dat dat het best bij me past. Ik vind het ook erg leuk en waardevol om vrijwilligerswerk te doen. 

Momenteel verricht ik dat voor het Sociaal Team in Gouda. Eerder was ik in Moordrecht vrijwilliger voor 

het buurtcomité, de EHBO en de Oranjevereniging.  

Mijn voornaamste taken zullen zijn het ondersteunen van de directeur, Petra van Buren, coördineren 

voor het project Ervaringsdeskundigheid en verder alle voorkomende secretariële werkzaamheden.  

Een echte spin in het web-functie dus.  Als secretaresse ben ik erg gestructureerd en ik ben ook best 

handig met de computer.  Op de twee dagen die ik per week bij de ZOG MH ben, hoop ik echt wat te 

kunnen bijdragen. 

Even voorstellen: Anne Bruineberg              

 

Even voorstellen: Dayenne de Hoog 



 

Als mijn spanningsboog onder druk staat 

De herinnering mij pijnlijk bewust maakt 

Zorgt dit mes dat ik niet huilen moet                                          

Spuit mijn ader mijn onmachtige bloed 

 

Met elke snee verdampt mijn pijn 

De snelle rush van fysiek lijden is fijn 

Dichte lippen verbergen mijn duisternis 

Dit is een wond die wel te genezen is 

 

Hoe moet ik leven?  Mijn geest is kapot 

Krassen, snijden en branden is mijn lot 

Diepe pijn, schuld, schaamte en frustratie 

Worden alleen minder door automutilatie 

 

Onbegrip vernedert mij tot aansteller 

Hierdoor wordt snijden dieper en feller 

Ik vlucht weg voor mijn misbruikte kind                       

‘t zijn de littekens waar ik identiteit in vind 

 

Stigma bedekt mijn gekartelde armen  

Hoe kan de zon mij ooit nog verwarmen? 

De onweerstaanbare destructieve drang 

Omdat ik intern naar opluchting verlang 

 

Haat en liefde tussen mij en mijn wonden 

Als anderen dit nou begrijpen konden 

Ik wil echt niet dood, ik wil juist leven 

Kan jij mij alsjeblieft een alternatief geven? 

 

IIse Eversen (ervaringsdeskundige bij ZOG MH) 

 

Onmachtig Bloed 
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“Meer op elkaars eerlijkheid vertrouwen” 
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Katrien Croonen kwam in 2004 binnen bij de ZOG MH als PGB-consulent maar zag haar jaarcontract van-

wege ziekte niet verlengd worden. Driekwart jaar later klopte de organisatie bij haar aan met de vraag of 

ze opnieuw in dienst wilde komen. Er was een vacature vrijgekomen die een combinatie van PGB-

consulent en adviseur op het STeun en InformatiePunt(STIP) behelsde. 

Met betrekking tot het laatstgenoemde kan veilig gesteld worden dat 

Croonen inmiddels flink wat kennis heeft opgebouwd. Anno 2015 is ze 

namelijk nog steeds werkzaam voor het STIP - sinds 2008 is ze zelfs  

coördinator van het veel geraadpleegde punt. Als er íemand goed kan 

oordelen over de ontwikkelingen bij het STIP, dan is het Croonen wel.  

Er is de laatste tien jaar in organisatorische zin veel veranderd. 

Bestond de bezetting van het STIP in 2004 nog vrijwel geheel uit vrijwil-

ligers, nu is er een situatie waarin naast Croonen drie betaalde krachten 

aan het werk zijn. "Het is professioneler geworden", zegt ze. "De vrijwil-

ligers die er vroeger werkten, hadden ervaring in de psychiatrie. Maar 

het bleven desondanks vrijwilligers. Op een gegeven moment is mede 

op advies van het Trimbos-instituut gewerkt aan een uitbreiding van het 

aantal betaalde krachten. Onafhankelijke cliëntondersteuning is namelijk echt een vak, dat je er niet even-

tjes bijdoet. Het STIP heeft nu 55 betaalde uren per week te besteden in het gebied Midden-Holland. Dat 

is een aantal waar we best trots op zijn." 

Een toenemende mate van digitalisering bij overheden en instanties noopte het STIP tot uitbreiding van 

het aantal betaalde uren, stelt Croonen. Vrijwel al het contact met instellingen verloopt tegenwoordig per 

computer. "En veel mensen uit onze doelgroep hebben dus geen computer", zegt Croonen. "Ze hebben 

dan echt een serieus probleem. Er wordt namelijk haast niets meer per post opgestuurd. Bijna alles gaat 

gedigitaliseerd en er komen zaken als DigiD bij kijken. Cliënten móeten dus wel ergens anders hulp zoe-

ken om er nog uit te komen. Ze zijn bijzonder kwetsbaar." 

"Het is ook nauwelijks meer mogelijk om instanties gewoon even op te bellen", vervolgt Croonen.  

"De wereld is veel harder geworden de afgelopen tien jaar. We leven in de maatschappij die veel meer 

systeemgericht dan mensgericht is. Mensen hebben te maken met procedures die geen vertrouwen  

wekken, maar juist afschrikken. Bij het STIP willen we onze cliënten het gevoel geven dat het nog wel 

menselijk kan. De menselijke maat staat voorop, zoals ook de bedoeling is van de transitie die per  

1 januari in beweging is gezet." 

Croonen is zelf een persoon die zich goed voelt in een organisatie als de ZOG MH, waarin de menselijke 

maat de toon zet. Ze stelt dat “vertrouwen” voor haar een sleutelbegrip is en zou willen dat processen in 

de Nederlandse maatschappij wat vaker op onderling vertrouwen  zouden steunen. “Ik ga graag van het 

goede van de mens uit”, zegt ze. “Wanneer iemand iets tegen mij zegt, dan geloof ik dat gewoon. Heel 

soms kom je dan bedrogen uit maar veel vaker gaat het goed. Helaas durven veel instanties niet te ver-

trouwen op het goede van de mens. Ze hebben een heel stelsel van procedures en controlemaatregelen 

ingesteld om misbruik ten koste van alles te voorkomen.” 

“Natuurlijk snap ik dat we niet naïef moeten zijn, er wordt soms ook misbruik gemaakt van voorzie- 

ningen”, besluit Croonen. “Maar de goedwillenden zijn zo vreselijk de dupe van die administratieve molen 

die is ontstaan bij overheden en instanties. Mijn droom is echt dat we in de toekomst wat meer op elkaars 

eerlijkheid durven te vertrouwen. Dan wordt het een stuk leuker en overzichtelijker voor mensen die  

hulp zoeken.” 



Vacature ambassadeurs Herstel en Participatie  
(op vrijwillige basis, aantal uren in overleg) 
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Ambassadeurs H&P zetten zich in om vanuit cliëntenperspectief het activiteitenaanbod herstel en partici-
patie in Midden Holland bekend te maken bij klanten, deelnemers en vrijwilligers.  

Ambassadeurs hebben eigen ervaringen met kwetsbaarheid (psychische, verslavings en/of sociaal maat-
schappelijke problematiek) en hebben zelf gebruik gemaakt van activiteiten gericht op herstel en partici-
patie. Bijvoorbeeld cursussen gevolgd  om de eigen ervaringen in te zetten, deelname aan een zelfhulp-
groep of vrijwilliger bij een cliëntgestuurd initiatief. 

 

Werkzaamheden van ambassadeurs 

 Voorlichting geven aan klanten in de regio Midden Holland over het activiteitenaanbod herstel en 
participatie.  

 Voorlichting geven aan beroepsprofessionals over activiteiten aanbod herstel en participatie in de 
regio Midden Holland.  

 Het motiveren en enthousiasmeren van klanten/deelnemers in het deelnemen aan activiteiten  
gericht op herstel en participatie, het (weer) vervullen van sociale rollen en (meer) participeren in de  
samenleving. 

 Deelnemen aan werkoverleggen met team van ambassadeurs.  

 

Wat wij vragen 

 Eigen ervaringen hebben in de GGZ, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang. 

 Functioneel eigen ervaringen in kunnen zetten over activiteiten gericht op herstel en participatie. 

 Samen kunnen werken in een team van ambassadeurs. 

Wat kunnen wij jou bieden 

 Een training van 2 dagdelen om (meer) bekend te worden met het activiteitenaanbod herstel en 
participatie en het geven van voorlichting aan klanten en beroepsprofessionals in de regio Midden 
Holland. 

 Ondersteuning waar nodig bij het geven van voorlichtingen aan klanten. 

 Onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding. 

 Een prettige, uitdagende en stimulerende werkomgeving. 

Voor meer informatie en/of aanmelden neem contact op met: 

 

Marrig van der Werf       

Coördinator Herstel en Participatie    

tel: 0182-519060 | 06 – 16 70 19 69    

email: mvdwerf@zogmh.nl 

 

 

 

  
     

mailto:mvdwerf@zogmh.nl


Passie gebruiken als hulp bij je herstel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Via Facebook kwam mij toevallig een fotoreportage van Edward Honaker onder ogen waarin hij zichzelf 

fotografeerde vrijwel direct nadat hij de diagnose depressie had gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Laura Hospes besloot haar passie te gebruiken als hulp bij haar herstel. 

 

De keren dat ik in een depressie donderde, of er geniepig langzaam door omhuld werd, was  

ik ervan overtuigd dat ik geen passie had. Sterker nog, ik vroeg me af of het steeds maar  

terugkeren van die depressies niet veroorzaakt werd door een gebrék aan passie.  

Ik heb een oudere zus met een overduidelijke passie: paarden. Vroeger was ze zo’n paardenmeisje met 

een door mijn moeder gebreide trui met daarop een paardenkop en daaronder de naam van haar lieve-

lingspaard. Dit is eigenlijk nooit veranderd. De trui ging uiteindelijk wel weg, maar de liefde voor het 

paard en vooral het verzorgen van het paard en het erop rijden zijn altijd gebleven. Van haar tiende tot 

nu (49e) vertoeft zij een groot gedeelte van haar leven op en rondom de manege. Ik heb het gepro-

beerd, maar heb nooit zo’n trui gewild en werd het paardrijden na een aantal lessen steeds dezelfde 

rondjes maken toch echt zat. 

Wel heb ik bijna alles geprobeerd wat mij geadviseerd werd. Bewegen, creatief bezig zijn,  

goed zorgen voor jezelf. Probeer eens yoga, ga mediteren, pak het paardrijden van vroeger op. Allemaal 

geprobeerd maar het mocht niet baten. 

Ik werd enorm geraakt door bovenstaande fotoreportages.  

Ik herken er veel in en ik droom bijna weg bij het idee dat je dit zelf kunt doen, wat zal je dan trots zijn 

en blij! 

…Wat een onzin. Wat ik zie zijn mensen, mensen die alles behalve trots of blij zijn. Het zijn mensen die 

op hun eigen persoonlijke manier hebben vastgelegd hoe ze zich voelen.  

En opeens besef ik dat ik wel degelijk een passie heb. Ik schrijf graag. Ik schrijf door dik en dun. Voor-

heen vooral over hoe slecht ik me voelde, vormen van verdriet en ellende alom. Nu schrijf ik over wat ik 

meemaak, wat me opvalt, wat me fascineert. Ik deel mijn ervaringen en krijg er dan reacties op. Daar-

door sta ik meer in het leven dan wanneer ik alles in mijzelf houd. Dat is voor mij herstel. 

 

Annika van den Berg 

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland 

Pagina  13  



Pagina  14  

Hoe zit het met: 

De hoogte van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen?  

U betaalt een eigen bijdrage in de kosten voor bijna alle WMO maatwerk-

voorzieningen (voor algemene voorzieningen, zoals Het Bruisnest, wordt 

geen eigen bijdrage gerekend). De eigen bijdrage is afhankelijk van de  

hoogte van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.  

In keukentafelgesprekken met de gemeente komt de eventuele eigen  

bijdrage ter sprake, maar kan niets gezegd worden over de hoogte hiervan. 

Het Centraal Administratie Kantoor is verantwoordelijk voor het vaststellen 

en innen van de eigen bijdrage. In de praktijk weten cliënten pas de hoogte 

van de eigen bijdrage op het moment dat de rekening op de deurmat valt.  

U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen middels een rekenprogramma op 

www.hetcak.nl. 

 

Welke gegevens heeft u nodig om de berekening te kunnen maken?  

 Brief met indicatiebesluit van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van uw gemeente.  

 Aangifte belastingdienst en de voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst van 

het peiljaar (2 jaar geleden).  

 Als u geen aangifte heeft van de Belastingdienst dan 

heeft u alle jaaropgaven van het peiljaar nodig van uw 

werkgever en/of uitkeringsinstanties, zoals de SVB of  

het UWV.  

 Om de kosten van uw zorg te berekenen, heeft u de vol-

gende gegevens nodig: het aantal uren dat u zorg ont-

vangt, de hoogte van uw PGB, de kosten van het hulp-

middel of voorziening. 

 

Wanneer het inkomen voor het lopende jaar gedaald is ten opzichte van het peiljaar, kan er een verzoek 

gedaan worden voor een herberekening van de eigen bijdrage. Als u tijdens het invullen vragen heeft, 

kunt u terecht bij het STIP van ma t/m vr tussen 11.00 en 15.00 uur.  Tel: 0182-549813 

 

 

 
 

STIP: eigen bijdrage voor maatvoorzieningen 
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Het kan zo zijn dat de eigen bijdra-

ge hoger is dan de zorg die de ge-

meente ter beschikking heeft. U 

betaalt dan uw zorg zelf. Vooral bij 

een PGB is het dan de vraag of u 

hiervoor moet kiezen. U schiet er 

namelijk niet zoveel mee op als u 

het toch zelf moet betalen. 

Definities 

Eigen bijdrage : bijdrage in de kosten 

Maatwerkvoorzieningen : rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, 

  hulp bij huishouden, begeleiding, dagbesteding,  

  kortdurend verblijf, beschermd wonen 

CAK : Centraal Administratie Kantoor   

SVB : Sociale Verzekerings Bank   

PGB : Persoons Gebonden Budget  

http://www.hetcak.nl


De stichting Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland (ZOG MH) is een regionale cliëntenorganisatie 
die opkomt voor mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke op-
vang en hun naasten. We slaan een brug tussen de doelgroep en de samenleving. Eigen regie en kracht 
zijn hierbij het uitgangspunt. 

De gemeente Gouda heeft eenmalig (februari – maart 2016) de oude bibliotheek beschikbaar gesteld om 
een daklozendag te organiseren. Deze dag heeft als doel bekendheid te geven wat het is om dak- of 
thuisloos te zijn. Hoe de maatschappij daar tegen aankijkt en op welke manieren dakloze mensen (weer) 
participeren in de samenleving.  

 

Werkzaamheden 

 Het deelnemen aan werkgroep ter voorbereiding van de daklozendag  
 Het samen ontwikkelen van een dagprogramma, realiseren van de inhoudelijke en  

logistieke organisatie 
 Het ontwerpen van PR-materiaal –flyers en webtekst- en het verspreiden daarvan 
 Het gastheer/gastvrouw zijn op de daklozendag  
 Zorgdragen voor de catering en facilitaire zaken 
 

Wat wij vragen 

 Enthousiasme en inzet om er een goede, mooie dag van te maken 
 Eigen ervaring als dakloze niet verplicht – wel kunnen werken vanuit cliëntenperspectief 
 Flexibele en creatieve teamwerkers   
 Beschikbaar zijn voor 1 -2 dagdelen per maand in de periode van december 2015 – maart 2016 
 Gevoel voor humor en ‘omdenken’ 
 Goochelaar, vuurspuwers en verhalenvertellers etc. die willen optreden  

Wat kunnen wij jou bieden 

 Werken in een enthousiast team van ervaringsdeskundigen en ervaringskenners  
 Veel ruimte voor eigen inbreng 
 Ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden 
 Onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding 

Voor meer informatie en solliciteren: 

Stuur uw motivatiebericht per brief of email vóór 24 november a.s. aan:  

ZOG MH  
T.a.v. Aart Jongejan  
Tielweg 3  
2803 PK Gouda 
Email: straatadvocaat@zogmh.nl 
Telefoon: 06-22144689 
 
 

Vacature vrijwilligers organisatie daklozendag 

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland 
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De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland 

Adressen en Meetings 

Vanuit de ZOG MH: 

STIP Gouda (voor Midden Holland) 

Tielweg 3, Gouda 

0182 - 54 98 13 

mail: stipgouda@zogmh.nl 

open inloop  

ma t/m vrij 11.00 tot 15.00  uur 

 

STIP op locatie: 

Ondersteuningshuis 

Voor cliënten van de voedselbank 

Stationsplein 6, Gouda 

Donderdag 14.00-15.30 uur 

 

STIP op locatie: 

Praatcafé: “Geen Cent Teveel’’ 

Paradijs: Rozendaal 18 Gouda 

Woensdag 10.30-12.30  uur 

 

STIP op locatie: 

Hoge Gouwe 65 (Dak- en thuislozen) 

Elke dinsdag (gehele dag) 

Aart Jongejan 

 

Spreekuur allochtonen Gouda  

Tielweg 3, Gouda 

Donderdag 10.00-12.00 uur 

0182-519060  

mail: nouraddin@zogmh.nl    

Op locatie: 

Elke vrijdag 09:00-12:00  

Nelson Mandela Centrum,  

Wilsonplein 2 te Gouda 

 

Spreekuur allochtonen  

Krimpenerwaard 

Op locatie: Oranjeplaats 45B, 

Schoonhoven 

Eerste woensdag van de maand  

13.00-16.30 uur   

Waddinxveen (de voedselbank) 

Noordkade 64 

Elke 1e donderdag v. d maand  

9.00-11.00 uur 

 

De straatadvocaat: Aart Jongejan 

Tielweg 3, Gouda 

tel. 06-22144689     

mail: straatadvocaat@zogmh.nl 

Maandag en donderdag  

 

Zelfhulpgroepen 

Anonieme Alcoholisten  

Werkgroep ‘Nieuw Begin’ 

Industriestraat 1a, Gouda 

Bijeenkomst: 

maandag: 20:00 

06-11243449 of 

06-40322243 

Cocaine Anonymous  

Werkgroep Gouda 

Boelekade 3, 2806 AS Gouda 

Overig 

Kwintes Autisme-soos 

Paradijs 2 Gouda 

Om de 2 weken op vrijdagavond 

Programma : 

http://www.kwintes.nl/activering/

dagactiviteiten/gouda_-_soos 

Het Auticafé Zuidplas 

Jongerencentrum ’t Blok, elke twee-

de dinsdag van de maand, vanaf 

19.30 u jsermanpad 1, Nieuwerkerk 

a/d Ijssel 

Meer info: 

www.jeugdwerkzuidplas.nl 

 

REAKT Eetcafé  

Elke avond eetcafé  

vanaf 17.00 uur  

Hoge Gouwe 65. 

Gouda (ma t/m vrij)  

 

Vanuit Ypsilon: (familie) 

Mantelzorgspreekuur  

Tielweg 3 

Alleen op afspraak.  

telefonisch via 0182-352140,  

Anneke de Vries, of via mail  

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  

(0f via STIP) 

Gespreksgroep Ypsilon  

Elke derde woensdag van  

de even maand, 20:00- 22.00 uur 

Thijsselaan 45 Gouda 

Wies van den Nieuwendijk 

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  
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