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NR 32
VOORLICHTING OVER DE GEVOLGEN VAN PESTEN
In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest
voor pesten. Plagen is gelijkwaardig, het is
incidenteel en over en weer. Pesten is daarentegen
ongelijkwaardig, het gaat over macht en onmacht,
het is structureel en eenzijdig. Het lijkt er wel bij te
horen of onlosmakelijk verbonden te zijn met
opgroeien. Maar wie als kind gepest is, kan daar als
volwassene ernstige klachten aan overhouden.
GGz Informatiepunt Holland Rijnland organiseert
samen met Stichting ZON een themabijeenkomst
over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst zal door
een professional gesproken worden over de gevolgen van pesten op latere
leeftijd en een ervaringsdeskundige zal haar verhaal vertellen.
Datum en tijd: woensdag 19 juni 2013 van 19.30-21.30 (Ontvangst vanaf
19.00). Locatie: Hooigracht 12-14 te Leiden. Aanmelden is gewenst en kan via
info@ggz-informatiepunt.nl of 071 - 514 74 20 (ma t/m do van 10.00 tot 14.00).

ATTRACTION BESTAAT 12,5 JAAR!
Afgelopen woensdag verzorgde de band Attraction bij
Movens een spetterend lustrumoptreden. Met André op
de drums, Ghita achter het keyboard, Louise op
percussie, Basgitarist Berend, gitaristen en zangers
Jerry en Ruud en leadzangeres Carla werd het een
waar spektakel. De band treedt al 12,5 jaar op als vaste
huisband bij het DAC en in het Inloophuis Psychiatrie.
Het GGz Informatiepunt Holland Rijnland en Het Inloophuis Psychiatrie willen
Attraction van harte feliciteren met het behalen van deze mijlpaal!

AGENDA
Ma 20 mei vanaf 16.00
Pinksterbingo in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Za 25 mei vertrek boot 9.15
Boottocht met het Inloophuis
verzamelen aan de Zijldijk 30
Opgeven aan de bar, kosten zijn 3 euro
Ma 27 mei 19.30 - 22.30
Vrouwenavond Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Ma 17 juni 19.30 - 21.30
Filmavond in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Woe 19 juni 19.30 - 22.30
Voorlichting over de gevolgen van
pesten op latere leeftijd
Hooigracht 12-14, Leiden
Ma 24 juni 19.30 - 22.30
Vrouwenavond Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Zo 14 juli
Werfpop: informatiestand Inloophuis
en Informatiepunt
Leidse Hout
Voor meer informatie:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

GEZOCHT: ERVARINGSDESKUNDIGEN!
Heb jij een psychische ziekte of heb jij die gehad? Dan heb je waarschijnlijk ook te maken
met het onderwerp voor een nieuwe landelijke SIRE-campagne: Samen Sterk tegen Stigma.
Deze campagne start in juni en krijgt een telefonische hulplijn als ondersteuning. SIRE zoekt vrijwilligers die psychische
klachten hebben of hebben gehad en de hulplijn willen bemensen. De bedoeling is om zodoende mensen zonder psychische
aandoening op een positieve manier advies te geven. Klik hier voor meer informatie.

VERSLAG VOORLICHTING BORDERLINE IN ALPHEN
Op maandag 13 mei jl. vond in Alphen a/d Rijn een interactieve voorlichting over Borderline Persoonlijkheidsstoornis plaats. Er
werd algemene informatie geboden, en daarnaast gaven twee ervaringsdeskundigen inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling
en vertelden zij over hun omgang met deze psychische aandoening. Onder de aanwezigen
bevonden zich naasten, lotgenoten en algemeen geïnteresseerden. Borderline kan, zoals uit de
verschillende verhalen bleek, een grote impact hebben op het leven van de patiënten zelf, maar
ook op dat van hun (directe) omgeving. Helaas hangt er vaak een negatief beeld rondom
Borderline, wellicht hebben we met behulp van deze informatieavond dit beeld weer wat
kunnen bijstellen. Wilt u zelf ook meer informatie over Borderline Persoonlijkheids-stoornis
ontvangen? Via info@ggz-informatiepunt.nl kunt u een brochure (PDF) toegestuurd krijgen.
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

