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VOORLICHTING BASISSCHOOL IN BOSKOOP

AGENDA

In het kader van het project ‘Lekker Fit’ gaven twee medewerkers van
het GGz Informatiepunt op 12 april jl. voorlichting aan leerlingen van
groep 6,7 en 8 van
openbare basisschool
De Kievit in Boskoop.

Ma 18 april 19.30 - 22.30
Filmavond in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden

Op laagdrempelige
wijze werden thema’s

Di 19 april 19.30 - 21.30
Film: Verloren Jaren - aansluitend gesprek
met ervaringsdeskundige en filmmaker
Bas Labruyère
Rapenburg 48, Leiden
Ma 25 april 12:00
Paasbrunch in het Inloophuis
Voor deelname opgeven aan de bar
Rapenburg 48, Leiden

zoals ‘bang zijn’, ‘wat is
raar?’, ‘eetstoornissen’
en ‘somberheid’
bespreekbaar gemaakt.
Dat voorlichting over psychische gezondheid aan deze leeftijdsgroep
belangrijk is bleek wel; er ontstond een interessante uitwisseling van
vragen en ervaringen. Meer weten? Neem dan contact op met Esther
Behrendt via ebehrendt@ggz-informatiepunt.nl of 071 - 514 74 20.

EVEN VOORSTELLEN...
Het team van het GGz Informatiepunt is onlangs versterkt met 3 nieuwe
vrijwilligers. Tilly wil zich graag inzetten voor de maatschappij. Annelies
is afgestudeerd psycholoog die werk zoekt en zich ondertussen nuttig wil
maken bij het informatiepunt. Martin hoopt bij ons zijn ervaringsdeskundigheid in te kunnen zetten. Bent u geïnteresseerd in hun achtergrond?
Lees hier verder. Welkom Tilly, Annelies en Martin!

Za 30 april 19.30
Koninginnedag Bingo in het Inloophuis
Voor deelname opgeven aan de bar
Rapenburg 48, Leiden
Ma 2 mei 19.30 - 21.00
Lotgenotengroep voor familieleden en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen
Rapenburg 48, Leiden
Aanmelden kan via: 071 - 514 74 20 of
info@ggz-informatiepunt.nl
Voor meer informatie:
www.ggz-informatiepunt.nl
www.inloophuis-psychiatrie.nl

STUDENTEN HOGESCHOOL ENTHOUSIAST GESTART MET ONDERZOEK
Recentelijk zijn de 4 studenten van de Hogeschool Leiden gestart met hun
onderzoek bij het GGz Informatiepunt Leiden e.o. en het Inloophuis Psychiatrie. Daniëlle, vrijwilliger bij het GGz Informatiepunt vroeg Ilse-Sophie en
Marlous (zie foto) naar hun ervaringen tot nu toe.
Jullie doen onderzoek naar cliëntbeleving in relatie tot herstel. Hoe zijn
jullie ertoe gekomen dit als onderwerp te kiezen? “Ik heb stage gelopen bij
de gesloten opname volwassenen en daar is mijn interesse gegroeid voor de
psychiatrie. Daar ben ik me gaan afvragen “Wat vind de cliënt... Lees verder.

FILM ‘VERLOREN JAREN’ OOK VOOR BEHANDELAARS EYE-OPENER
Op maandag 28 maart werd de film ‘Verloren Jaren’ vertoond. Filmmaker Bas Labruyère
ging na afloop in gesprek met het aanwezige publiek. De film is gebaseerd op de eigen
ervaringen van Bas, die tijdens zijn studie aan de filmacademie in een psychose raakte.
Het zaaltje van het Informatiepunt was volgestroomd met hulpverleners, mensen die zelf
ook ervaring hebben met psychosen, familie en andere geïnteresseerden.
Het aanwezige publiek was zeer onder de indruk van de film. De film laat goed zien hoe
het is om een psychose te hebben. Lees verder. In verband met de grote belangstelling
wordt de voorstelling op twee tijdstippen herhaald bij het GGz Informatiepunt.
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

