Maart - April 2015
14e jaargang, nummer 115

WEEK VAN DE PSYCHIATRIE

Het thema voor de Week van de Psychiatrie is voor 2015
‘De Psychiatrie op de schop ..?!’.
Werk in uitvoering voor een beter leven….
Van 23 tot en met 29 maart 2015 is het weer zover!
Overal in het land vinden activiteiten plaats in het kader
van de 41e Week van de Psychiatrie. Tijdens deze week
is er extra aandacht voor mensen die thuis- of dakloos
zijn, of psychische- of verslavingsproblematiek hebben.
De Week begint op maandag 23 maart met de
landelijke Breingeindag. Deze editie wordt een groot
evenement georganiseerd in het gemeentehuis van
Zwolle. Hierbij komen veel sprekers aan bod en worden
discussies en workshops georganiseerd.
Op pag. 3 meer informatie over het programma in Midden-Holland. U bent natuurlijk van harte welkom!
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De cliëntenkrant krijgt
een nieuwe naam! Denk
jij mee?! Stuur een mail
clientenkrant@zogmh.nl

PROGRAMMA WVDP
Maandag 23 maart:
Breingeindag in Zwolle
Dinsdag 24 maart:
Op bezoek bij de gemeente
Woensdag 25 maart:
High tea in De Zalm
14.30-16.00 uur
Donderdag 26 maart:
De Marktkraam op de markt
8.30-13.00 uur
Themabijeenkomst Schoonhoven
Vrijdag 27 maart:
Lancering Keurmerk Beter psychisch
leven op Tielweg 3
13.00-16.00 uur

Zorgvragersoganisatie
GGz Midden-Holland
Tielweg 3
2803 PK Gouda

Wilt u uw mening geven
over de inhoud van deze
krant, heeft u kopij voor
de volgende cliëntenkrant
of wilt u de krant thuis
Telefoon: 0182– 51 90 60
ontvangen?
Email: cliëntenkrant@zogmh.nl Neem dan contact op:
Website: www.zogmh.nl
Twitter: @zogmh
Telefoon:
Facebook: ZOGMH
0182 - 51 90 60
of mail:
clientenkrant@zogmh.nl
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In Memoriam: Wil van der Weijden
Na een kort en heftig ziekbed is op 17 januari jl. Wil van der Weijden overleden. Wil was jaren geleden als één van de eersten betrokken bij de ontwikkeling van het toen nog geheten Zorgvragersoverleg GGz, dat later de
ZOG MH werd. Jarenlang is zij ook cliëntenraadslid geweest bij Reakt en
vanuit die hoedanigheid deelnemer geweest aan het Cliëntenradenoverleg
van ZOG MH. Binnen de ZOG MH is zij o.a. nauw betrokken geweest bij de
ontwikkeling van het STIP en is ze de bedenker van de Cliëntenkrant. Wil
was altijd actief als vrijwilliger als er activiteiten plaatshadden zoals in de
Week van de Psychiatrie.
Wil was altijd betrokken en enthousiast. Zij bracht veel gezelligheid met
zich mee en heeft veel betekend voor onze organisatie, waarvoor wij haar
dankbaar zijn.
We willen iedereen sterkte wensen met dit verlies.

ZOG MH Actueel
De Week van de Psychiatrie komt er weer aan, dit jaar het thema ‘de psychiatrie op de
schop?!’
Kunnen we zonder de psychiatrie? Ik denk dat we altijd een
stuk behandeling nodig zullen blijven houden, maar de manier
waarop is al deels op de schop. Dat moet nog veel verder
worden doorgevoerd…Behandeling vanuit de wens van de
cliënt dus, met volle aandacht voor alle facetten van zijn/haar
leven om hiermee de behandeling zo kort mogelijk te houden.
Niet vanuit de diagnose behandelen, maar vanuit herstel waarin de cliënt het tempo bepaalt maar
ook zijn/haar herstel bepaalt….
Bij de ZOG MH mag/kan je herstellen in eigen tempo, je kunt je laten bijscholen met allerlei
cursussen bijv. tot ervaringsdeskundige. We weten dat de inzet van ervaringsdeskundigheid een
middel is om de zorg een stuk mooier en gelijkwaardiger te maken om zodoende de zorg/
begeleiding beter aan te laten sluiten bij de fase van herstel waar iemand zit. Het is bijzonder mooi
om te zien hoeveel mensen zich voor hun medemens willen inzetten!
De cliëntenkrant heeft een nieuwe redactie en een nieuwe lay-out. We horen graag uw reactie!

‘Eindelijk iets gevonden waarvan ik
nog nooit wist dat ik het zocht’
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 programma voor de gemeenten in Midden Holland in de Week van de Psychiatrie is als
volgt:
Maandag 23 maart Breingeindag in Zwolle
10.00-16.00 uur
Dit is een landelijke activiteit, georganiseerd door de landelijke werkgroep vanuit Zwolle. Voor
Meer informatie en aanmelding via de website www.weekvandepsychiatrie.nl
De Week van de Psychiatrie is ook te vinden op Facebook en op Twitter.
Dinsdag 24 maart Op bezoek bij gemeenten
Aan dit programma onderdeel wordt nog gewerkt. Voor meer info. www.zogmh.nl
Woensdag 25 maart High Tea dak -en thuislozen in De Zalm
14.30-16.00 uur
In het sfeervolle restaurant De Zalm, gelegen aan de Goudse Markt, gaan wethouders en andere
ambtenaren uit de regio Midden-Holland in gesprek met dak- en thuislozen. De gemeenten vinden
het belangrijk om te weten wat er zoal speelt in het leven van deze doelgroep.
De dak- en thuislozen krijgen uitgebreid de kans hun verhaal te doen en de wethouders/ ambtenaren in een ongedwongen ambiance optimaal bij te praten over hun dagelijkse problemen. Een gezellige High tea zo is het idee, vormt een prima middel om nog meer voeling te krijgen met de
moeilijkheden waartegen zij aanlopen.
Vanuit de hoek van cliënten die kampen met psychische kwetsbaarheid of dakloosheid, klinkt nogal
eens het verwijt dat gemeenten en andere overheden onvoldoende op de hoogte zijn van hun
strubbelingen. Aarzel dan ook niet wanneer je dak- of thuisloos bent en meld je snel aan voor de
high tea. Aart Jongejan, straatadvocaat ZOG MH Mailadres: straatadvocaat@zogmh.nl.
Donderdag 26 maart de Marktkraam op de markt
8.30-13.00 uur
Op de Goudse Markt zullen medewerkers en vrijwilligers van de ZOG MH voorbijgangers op speelse wijze kennis laten maken met het leven met psychische kwetsbaarheid. Zij zullen deze
donderdagochtend met spel en muziek de aandacht op zich vestigen. De Marktkraam vormt een
passend vervolg op de memorabele Anti Stigmatour die de ZOG MH 12 december organiseerde in
de Goudse binnenstad. Nu met het zonnige weer in aantocht, vormt de Marktkraam het decor van
kennisoverdracht. Er bestaat helaas nog altijd veel onduidelijkheid met betrekking tot psychische
kwetsbaarheid, maar de ZOG MH blijft onverminderd strijdbaar. Wanneer we bij een klein
percentage van de mensen wat meer begrip weten te kweken, is deze ochtend al geslaagd.
Aarzel dus niet op 26 maart en laat je hartelijk ontvangen op De Markt!
Donderdag 26 maart themabijeenkomst: Herstel en Participatie
13.00 tot 15.00 uur
In samenwerking met Reakt Connect in Schoonhoven organiseren we een themabijeenkomst over
herstel en participatie. Wilt u meer weten over dit thema wat kunt u zoal doen rondom dit thema in
de buurt? Wat mist u nog in uw omgeving? Wilt u mee praten kom dat naar deze
middag
Locatie: Gentiaan 2
2871 NW Schoonhoven
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Vrijdag 27 maart: Lancering Keurmerk Beter psychisch leven Tielweg 3 13.00-16.00 uur
De 41ste Week van de Psychiatrie wordt door ZOG MH besloten met een origineel initiatief: het

Keurmerk beter psychisch leven.

Als dierenwelzijnsorganisaties een keurmerk afgeven aan bedrijven die diervriendelijk handelen,
waarom zou de ZOG MH dan geen goed onderbouwd oordeel kunnen vellen over organisaties
die in de geestelijke gezondheidszorg actief zijn? Met de lancering van het Keurmerk
beter psychisch leven willen wij een teken afgeven: je kunt objectief bepalen hoe goed een
bepaalde instelling wordt ervaren vanuit cliëntenperspectief
De ZOG MH is al geruime tijd bezig criteria aan te leggen die cliënten kunnen gebruiken om een
instelling te beoordelen! Hoe wordt je ondersteund in je herstel? Hoe word je door de betreffende instelling geïnformeerd? Hoe schoon is de instelling? Hoe is het eten in de instelling? Wanneer
je voor al deze criteria punten uitdeelt en vervolgens samenvoegt, kom je uiteindelijk tot een
eindoordeel over de instelling. Aan de hand van dit eindoordeel wordt vervolgens een keurmerk
afgegeven: één, twee of drie sterren. Komt u hierover meedenken?
De lancering van het Keurmerk beter psychisch leven wordt feestelijk afgerond met een hapje en een drankje.
Aanmelden voor deze vrijdag kan via het mailadres aanmelding@zogmh.nl

Ervaringsverhaal van een cursist ExpEx in Den Haag
Rachelle, een cursist van ExpEx in Den Haag, heeft een stukje geschreven over haar ervaringen
in de cursus. Jongeren worden daar opgeleid om ingezet te worden als maatje of adviseur.
(ExpEx staat voor Experienced Experts).
Ik ben Rachelle. Ik ben 23 jaar en ik heb meegedaan aan de training ‘Werken met eigen ervaring
voor jongeren.’ Ik zit zelf in de hulpverlening en ik heb veel behoefte gehad om met een ervaringsdeskundige te praten. Ik heb dit namelijk heel erg gemist binnen mijn behandeling. Dat maakte dat
ik heel enthousiast was over deze training. Een hulpverlener kan wel zeggen hoe je alles moet doen,
maar die heeft het zelf niet meegemaakt. Dat is toch een groot verschil. De training zelf vond ik heel
spannend in het begin, maar de trainers waren direct heel open en voor je het wist had iedereen zijn
eigen verhaal verteld. Ieder verhaal werd beloond met een groot applaus. Het was heel belangrijk,
we kregen allemaal ervaringskennis! Al snel werden we een heel hechte groep, met allemaal
gemotiveerde ExpEx in wording! We hebben veel geleerd van elkaars verhalen, de theorie en
natuurlijk ook van alle rollenspellen. We hebben geleerd wat herstel nu eigenlijk is en natuurlijk wat
ervaringsdeskundigheid echt is! We hebben veel casussen behandeld, wat soms best lastig was, maar
ook zo leerzaam en leuk. We hebben ook heel goed gekeken naar ons zelf, bijvoorbeeld wat voor
steun je nodig hebt als je maatje bent. En wat de vaardigheden zijn die je al bezit en wat jouw
valkuilen zijn waar je iets mee kunt. Natuurlijk was er de vraag: hoe wil je je gaan inzetten als maatje?
Alleen al van actief luisteren en het besef dat de ander iets soortgelijks heeft mee gemaakt, kan al
voor zoveel steun en begrip zorgen. Het allerbelangrijkste wat de trainers steeds zeiden: ‘leuk leren
leven met wat je hebt en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden!’ Ik heb echt veel
gehad aan deze training. Ik denk dat ik dat ook voor de andere jongeren kan zeggen. Ik heb er super
veel zin in om ingezet te worden, eindelijk! Ik ben trots op de trainers en de jongeren.
Samen staan we sterk!
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In gesprek met Lily Habra
Lily werkt al 12,5 jaar bij de politie. Ze is begonnen in Breda en is in
2009 naar Gouda gekomen. Tegenwoordig is ze wijkagente in
Gouda-Oost in de wijk Oosterwei. Voorheen heeft ze ook bij de recherche gewerkt, maar ‘in het blauw’ (op straat) vindt ze toch leuker.
Lily’s wens is de verbinding tussen de bewoners en de politie te verbeteren
en het vertrouwen in elkaar vergroten. Toen ze net begon in Oosterwei was
er erg weinig vertrouwen in de politie en hing er een negatieve sfeer in de
wijk. In haar werk legt ze daarom de nadruk op de bereikbaarheid en het
zichtbaar zijn in de wijk. Elke week is er een spreekuur in het Nelson
Mandela Centrum waar iedereen terecht kan met vragen.
Lily vindt het erg belangrijk dat mensen weten dat politie ook een hulpverlenende rol heeft en er
niet alleen is voor de orde en veiligheid. Denk hierbij aan het vragen hoe het met mensen gaat na
een inbraak in huis of bij situaties van huiselijk geweld.
In vergelijking met andere functies bij de politie heeft Lily meer tijd om met mensen in contact te
komen en zo het vertrouwen op te bouwen. Omdat zij hier zoveel tijd in steekt komen mensen snel
naar haar toe met vragen over politiezaken. Soms vergeten bewoners dat er ook nog andere
agenten zijn die hen kunnen helpen.
Wat Lily lastig vindt aan haar werk is dat ze niet alles op kan lossen en mensen soms teleur moet
stellen, waardoor het vertrouwen soms erg laag is. Vervolgens moet zij dan weer erg haar best doen
om de politie en de wijk dichter naar elkaar toe te brengen.
Ze ervaart in haar werk soms ook lastige situaties, vooral wanneer mensen in de war zijn. Buiten
kantooruren is de politie namelijk als enige bereikbaar. Voor dit soort situaties zijn er bij de politie
wel protocollen in samenwerking met artsen en crisisteams. Wat Lily erg vervelend vindt is dat ze
vaak mensen moet opsluiten in afwachting van de dienstdoende psychiater. Ze vindt dat dit niet in
het belang is van de degene die in de war is, “een cel is geen oplossing!”. Gelukkig is men in grotere
steden bezig met een pilot waarbij ze in crisissituaties een psycholance inzetten. Dit is een speciale
ambulance die bedoeld is voor mensen die in de war zijn. De inzet van de psycholance is bedoeld
om de druk op agenten te verminderen.
Lily vindt het ook lastig dat er verschil wordt gemaakt tussen mensen met fysieke problemen en
met psychische problemen. Na een ongeluk stelt de omgeving vaak de
gewonde gerust, maar bij mensen die in de war zijn wordt dit vaak niet
gedaan omdat men bang is voor de bewuste persoon.
Desondanks probeert Lily hierin geen verschil te maken!
Ga gerust eens met je wijkagent praten als je vragen hebt of in een
lastige situatie zit. De wijkagent heeft gemiddeld wat meer tijd voor je
en staat open voor al je vragen.
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Hoe zit dat? Belastingen...
Als u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Kwijtschelding kan bijvoorbeeld worden verleend voor
rijksbelastingen zoals inkomstenbelasting en loonbelasting en voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen. Wanneer u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de
kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent. Bij de beoordeling van uw verzoek om
kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar het saldo van uw bank- en girorekening(en), naar
de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld). Er gelden
verschillende beoordelingsmaatstaven. (Bron: www.bsgr.nl)
Denkt u dat u in aanmerking komt en heeft u hulp nodig bij het indienen
van een kwijtscheldingsformulier? Kom langs bij het Stip. Wij helpen u graag!
Belastingspreekuur van Kwadraad is gestopt!
U kunt gebruik maken van de belastingspreekuur van:
de Belastingdienst (op afspraak in Gouda), tel. 0800-0543.
Praatcafé Geen Cent Teveel, inloop iedere woensdagochtend van 10:30-12:30 u.
Parnassia Groep, Hoge Gouwe 65: Annemieke Helwig, tel. 0182 – 510844,
per mail belastingspreekuur@hotmail.com
Þ
Þ

Een stukje uit het leven van...
Begin maart 2014 woon ik nog in Franeker (Friesland). Daar is het allemaal begonnen.
Ik moet bij de controlerende arts komen van het UWV, die in Leeuwarden werkt. Dat betekent 20 km
fietsen voor mij. Er wordt onderzocht of ik nog wel ziek ben. Ik heb de brief van het ziekenhuis bij
me, het bewijs dat er wat aan de hand is. Maar ik heb geen recht meer op een Ziektewetuitkering,
want ik heb al het maximum van een jaar gekregen. Ik word doorgestuurd naar de WW, daar
aangekomen krijg ik te horen dat ik naar de Sociale Dienst moet voor een bijstandsuitkering. Want
‘het maximum van de WW heeft u ook al gekregen’. Ik moet met een computer een afspraak maken,
maar die heb ik niet. Via een andere weg dan maar. Ik heb die afspraak gemaakt en kom daar aan
met alles wat zij nodig hebben. Ik krijg te horen dat er eerst een onderzoek komt en dat ik al snel
antwoord krijg. De volgende dag belt een vrouw me op en zegt dat ik geen uitkering krijg omdat ik
nog recht heb op WW. Daarop zeg ik dat dat ik daar al ben geweest en dat zij mij naar de bijstand
hebben gestuurd. Ik heb dus geen inkomen meer terwijl mijn lasten gewoon doorgaan. Ik fiets weer
terug naar Franeker en ben geen steek verder gekomen. In de avond staat de huurbaas op de stoep
en die wil geld zien. Ik zeg :‘sorry maar ik heb geen WW, geen ziektewetuitkering en geen bijstand.’
Hij zegt dat dat zijn probleem niet is, dat ik er morgen uit moet en alles moet meenemen. Ik zeg dat
hij de meubels kan houden als betaling en dat is goed. Ik word uiteindelijk uit huis gezet en ik sta
dus op straat.
Waar zijn de instanties als je ze nodig hebt? De WW en de Sociale dienst doen niets. Zíj zitten straks
lekker voor de buis, hebben goed gegeten en een lekkere warme douche en een bed. Ik heb een
heerlijk koel bushokje of een parkbankje.
Dan heb je het Leger des Heils waar je zoveel over hoort, ik ga me maar eens melden. Maar eerst wil
ik hier weg, ik wil naar Gouda waar ik ben geboren. Van mijn laatste geld koop ik het treinkaartje
naar Gouda, waar ik een tijdje rondzwerf.
Ik ga naar het Huis van de Stad. Daar zegt men dat ik mij moet melden bij het Leger des Heils. Daar
heb ik een gesprek met één van de medewerkers. Ik moet me melden om 19.00 uur en ik kan er
slapen. Ik moet er 16 keer slapen om een postadres aan te kunnen vragen.
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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Ik val onder de nachtopvang. Dat betekent dat ik om 19.00 uur binnen moet zijn en om 9.00 uur de
volgende dag weer weg moet. Dat zijn de regels.
Ik slaap met meerdere mensen op één kamer en merk al snel dat het hier geen pretje wordt. Er zijn
mensen met wie ik wél of juist helemaal níet overweg kan. Er zijn strenge regels. Ik kan, als ik
eenmaal binnen ben, niet meer naar buiten en ik mag niet praten met de mensen van de
24-uursopvang, ook al ken ik ze van vroeger. Ze zeggen dat dit gaat om mijn bestwil en veiligheid.
Als ik er een dag niet kan slapen dan is mijn plek weg en ben ik ook mijn opgespaarde kruisjes
weer kwijt, zodat ik weer opnieuw moet beginnen. Als ik er ga slapen krijg ik een contactpersoon
die mij moet helpen om terug te keren in de maatschappij. Dat is de bedoeling maar er komt niet
veel van terecht. Eén van de jongens die er slaapt komt met een verhaal over een instantie die het
STIP heet: daar zou ik eens heen moeten gaan. Hij is daar ook geholpen. Ik dus naar het STIP: door
daar mijn verhaal te doen krijgen zij inzicht in mijn situatie en
helpen zij mij, waar dit nodig is.
Ik mag daar ook zelf mijn dingen doen om verder te komen. Ik heb
nu een ‘zwerversuitkering’ en heb me ingeschreven bij Woningnet.
Ik heb inmiddels een kans op een woning. Afwachten of ik deze
krijg. Hierna wil ik mijn schulden afbetalen om een nieuw leven te
beginnen en andere dakloze mensen te helpen om uit hun situatie
te komen!

Even voorstellen
Ik ben Annika van den Berg, 36 jaar jong en woonachtig in Krimpen aan de
Lek. Ik loop al een tijdje rond bij de ZOG MH.
In 2013 heb ik de cursus ‘Werken met eigen ervaring’ gevolgd en ben daarna als
voorlichter en als ervaringscoach aan de slag gegaan. Nu ben ik sinds 2 februari
2015 begonnen als cliëntondersteuner bij het STIP.
Van 1998 tot 2013 heb ik als (ambulant, persoonlijk) begeleider veel werkervaring
opgedaan in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Altijd met veel plezier, maar
ook met regelmatig wat frustratie omdat mijns inziens het belang van de
zorgvrager zeker niet altijd bovenaan stond en er van mij verwacht werd dat ik
vooral mijn mond hield m.b.t. mijn eigen ervaringen in de zorg. Ik was in zorg bij de GGz in
verband met terugkerende depressies en door alcohol- en drugsmisbruik.
Via de verslavingszorg ben ik bij zelfhulpgroepen terecht gekomen waar verslaafden elkaar
helpen. Dit was een verademing voor mij. Eindelijk in gesprek met mensen die me begrepen,
die me hoop gaven doordat ze simpelweg lieten zien dat het ook anders kan, door hun
verhalen te horen, een feest der herkenning dus. En gelijk een nieuw netwerk met mensen
waarbij ik me goed voelde. Daar hoorde ik over de ZOG MH en ben ik met wat twijfels de
cursus ‘Werken met eigen ervaring’ gaan doen. Maar direct was ik razend enthousiast want
hier had ik hetzelfde gevoel als bij de zelfhulpgroepen, waardoor ik me eindelijk compleet
voelde. Ik kon volledig mezelf zijn, mijn echte verhaal vertellen en er nog anderen mee helpen
ook! Vorig jaar heb ik als ervaringsdeskundige binnen een FACT-team van de GGz in Vught
gewerkt. Heel leuk en leerzaam, maar een heel eind rijden. Toen ik de vacature van het STIP zag
heb ik dan ook geen moment getwijfeld; super nuttig werk, heel fijne collega’s en lekker dicht
bij huis. Omdat binnen de ZOG MH het belang van de zorgvrager bovenaan staat, kan ik me
geen betere baan wensen. Tot ziens!
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Vacatures en cursussen
Het project Herstel en Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, GGz MH, Parnassia en
de ZOG MH. Het project heeft als doelstelling: het herstel toegankelijk te maken voor iedereen en
liefst zo dicht mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen om naar eigen mogelijkheden te kunnen
werken aan je herstel zal leiden tot meer participatie. Meer info over vacatures en cursussen op
www.zogmh.nl.
Vacatures op vrijwillige basis:
·
Ervaringscoach (4 uur per week)
·
(Ervarings) maatje (aantal uren in overleg).
·
Begeleider herstelgroep (4 uur per week)
·
Vrijwilligers werkgroep Week van de Psychiatrie
·
Receptiemedewerker
Aanmelden kan via Marrig van der Werf
Coördinator project Herstel en Participatie ZOG MH
Tielweg 3, 2803 PK Gouda
tel: 0182-519060 of 06- 16 70 19 69
Email: mvdwerf@zogmh.nl

Adressen voor hulp of meetings
STIP Gouda
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:
Praatcafé: “Geen Cent Teveel’’
Blekersingel 78, Gouda
Woensdag 10.30-12.30 uur
Spreekuur allochtonen Gouda
Tielweg 3, Gouda
Donderdag 10.00-12.00 uur
0182-519060
mail: nouraddin@zogmh.nl
Of
Spreekuur allochtonen Schoonhoven
Oranjeplaats 45B, Schoonhoven
Eerste woensdag van de maand
1e donderdag van de maand 13.00-16.30
uur
De straatadvocaat: Aart Jongejan
Tielweg 3, Gouda
06-22144689
mail: straatadvocaat@zogmh.nl
Dinsdag en donderdag

Mantelzorgspreekuur Ypsilon
Alleen op afspraak. Aanmelden
telefonisch via 0182352140, Anneke de Vries, of via mail
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl
Elke eerste donderdag van de
oneven maand 13.30 - 15.00 uur

WERKGROEP NIEUW BEGIN,
GOUDA, ZUID HOLLAND, (Regio
Zuidwest)
Industriestraat 1a, Gouda
Bijeenkomst
maandag: 20:00 uur
06-11243449 of 06-40322243

Gespreksgroep Ypsilon
(familie)
Mw. Cobi van Miltenburg
Thijsselaan 45, Gouda
0180-522562
of
Dhr. Kor de Vries
0182-352140
Elke derde woensdag van de
even maand,19.30 - 22.00 uur

Kwintes Autisme-soos
Paradijs 2, Gouda
Om de 2 weken op vrijdagavond.
Programma :
http://www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos

WERKGROEP GOUDA WOENSDAGAVOND, GOUDA, ZUIDHOLLAND (Regio Zuidwest)
Boelekade 3, 2806 AS Gouda
Bijeenkomst
woensdag: 20.00 uur
06-20611419 of 06-33626971
Open bijeenkomst

REAKT Eetcafé
Elke avond eetcafé vanaf 17.00
uur Hoge Gouwe 65.(ma t/m vrij)
Ondersteuningshuis
Hulp en dienstverlening aan
cliënten van de voedselbank
Stationsplein 6, Gouda
Donderdag 14.00-15.30 uur

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

