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EEN VEILIGE PLEK, KOFFIE EN CONTACT

AGENDA

De afgelopen 5 maanden hebben studenten van de Hogeschool Ede

Ma 16 mei 19.30 - 22.30
Filmavond in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden

onder bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie, het DAC en de
Poli langerdurende zorg van GGZ Leiden onderzoek gedaan over
het Inloophuis Psychiatrie Leiden en de behoefte aan laagdrempelige
dagbesteding.
Middels interviews met bezoekers en potentiële
bezoekers brengen zij in kaart in welke opzichten het Inloophuis Psychiatrie voorziet in de
behoeften van (ex)psychiatrische cliënten en of
en zo ja welke veranderingen wenselijk zijn.
Op 8 juni om 14.00 uur presenteren de studenten de resultaten van
het onderzoek op locatie van het Inloophuis Psychiatrie, Rapenburg 48
te Leiden. U bent van harte welkom! Aanmelden voor deze bijeenkomst
kan via email info@ggz-informatiepunt.nl of telefoon 071-514 74 20.

OMGAAN MET (BUITEN)GEWONE MENSEN
Op 10 mei jl. is in het kader van de deskundigheidsbevordering voor het
team van i-DOE, het contactpunt vrijwilligerswerk voor Leiden e.o., de
workshop ‘omgaan met (buiten)gewone mensen’ gegeven. Veel
mensen met een psychiatrische achtergrond melden zich aan bij i-DOE.
Het team van i-DOE wil haar dienstverlening optimaal afstemmen op
deze doelgroep. De workshop was praktisch en interactief van opzet en
ervaringsdeskundigen op het gebied van de psychiatrie… Lees verder.

Ma 6 juni 19.30 - 21.00
Lotgenotengroep voor familieleden en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen
Rapenburg 48, Leiden
Wo 8 juni 14.00 - 16.00
Presentatie onderzoek Inloophuis
door de studenten van de hogeschool Ede
Rapenburg 48, Leiden
Ma 13 juni 19.30 - 22.30
Filmavond in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden
Ma 20 juni 19.30 - 21.30
Film: Verloren Jaren - aansluitend gesprek
met ervaringsdeskundige en filmmaker
Bas Labruyère
Rapenburg 48, Leiden
Aanmelden kan via: 071 - 514 74 20 of
info@ggz-informatiepunt.nl
Meer informatie over de activiteiten van het
GGz Informatiepunt Leiden en omstreken
en het Inloophuis Psychiatrie vindt u op:
www.ggz-informatiepunt.nl
www.inloophuis-psychiatrie.nl

INLOOPHUIS OP KINDERTJESMARKT KONINGINNEDAG
Henk de Waard, één van de trouwste bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie
Leiden wist op 30 april jongstleden op slinkse wijze te infiltreren op de kindertjesmarkt in Leiden. Hij bracht daar zijn complete puzzelverzameling aan de man
waarvan de opbrengst geheel ten goede is gekomen aan het Inloophuis.
Op de Feyenoordpuzzel, het topstuk van de verzameling, werd flink geboden
maar volgens Henk niet hoog genoeg. Dus die ging na afloop weer mee naar huis.
Van de in totaal 40 puzzels werden er uiteindelijk 38 verkocht met een opbrengst
van ruim 50 euro.

HET BEGIN VAN HET EINDE? ZEGGEN WE DAG TEGEN DAGBESTEDING?
Op woensdag 11 mei jl. organiseerde Movens, onderdeel van GGZ Leiden, een
discussiebijeenkomst over de toekomst van de dagbesteding.
Centrale thema’s waren (betaalde) arbeid, participatie en samenwerking.
Dat er het nodige gaat veranderen in de huidige voorziening was na afloop wel
duidelijk, net als dat de bezoekers daar niet helemaal gelukkig mee zijn.
Een verslag van deze bijeenkomst vind u hier.
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

