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EEN DUWTJE IN DE RUG
Het GGz Informatiepunt Holland Rijnland
organiseerde op 1 november jl. een
mini-symposium over re-integratie vanuit
de geestelijke gezondheidszorg naar
betaald of onbetaald werk met als thema
“een duwtje in de rug”. Ruim 100 geïnteresseerden, zowel ervaringsdeskundigen
als mensen uit het werkveld, wisten hun weg naar het Leidse Volkshuis aan de
Apothekersdijk te vinden. Lees hier verder.
Het GGz Informatiepunt is bezig een uitgebreid inhoudelijk verslag te schrijven
over deze dag, dit verslag zal in december verspreid worden.

KIJKJE IN HET DOLHUYS TE HAARLEM
Op 4 november jl. namen aan aantal
vrijwilligers en personeelsleden van het
GGz Informatiepunt en het Inloophuis
Psychiatrie op uitnodiging van Esther ‘t
Hart van de GGD een kijkje in het Dolhuys
te Haarlem. Het Dolhuys is het museum
van de psychiatrie in Nederland. Men kan
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hier de grenzen tussen gek en gezond,
normaal en abnormaal op een interactieve en daardoor indrukwekkende manier ervaren. Momenteel is er een tentoonstelling
te zien over onze seksuele identiteit: IK M/V. De tentoonstelling behandelt de vage scheidslijn tussen man en vrouw en heeft
als doel de beeldvorming rondom deze verhoudingen ter discussie te stellen en de bezoeker aan te spreken op zijn eigen
vooroordelen. Daarnaast is er een fotoserie te zien “Architectuur van een Ideaal” met foto’s van Christopher Payne en Jannes
Linders. Het was een leerzame en leuke dag en voor iedereen een aanrader om ook eens een kijkje te gaan nemen.

LATEN WE SAMENWERKEN!
Donderdag 22 november 2012 organiseren GGD Hollands Midden en JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en
ontwikkeling in Bodegraven de conferentie 'Samen participeren, Zorg en welzijn dichterbij.’ De conferentie gaat in op de
samenwerking tussen gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Met de
komende veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving zullen instanties nauwer en intensiever gaan samenwerken.
De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het welzijn van de bewoners van de regio Hollands Midden. Er
wordt daarbij gedacht aan beleidsmedewerkers van gemeenten, medewerkers van welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties
en raadsleden. Doel is samen een impuls te geven aan gezondheid en welzijn in de regio. Voor meer informatie, klik hier.

TEA 4 TWO
Stichting ZON organiseert op 6 december 2012 van 14.00 tot 17.00u in het Inloophuis
Psychiatrie aan de Hooigracht een gezellige high tea om (ex-)dak- en thuislozen en
beleidsmedewerkers en betrokkenen bij de maatschappelijke opvang de gelegenheid te
geven elkaar te leren kennen. De high tea is gratis en er zullen lekkere hapjes zijn. De
uitnodiging vindt u hier.
Opgeven kan tot 24 november bij straatadvocaat Hans de Kinderen via 06 - 46 72 00 33 of
hansdekinderen@gmail.com of bij Ferdinand Loos, projectmedewerker ZON, via 06 - 51 60
60 99 of ferdinand.loos@gmail.com.
Er is een beperkt aantal plekken dus wacht niet te lang met aanmelden!
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl

