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Betere huisvesting - wet BOPZ - dankwooÍden
- Niko Kuijper - ln deze nieuwsbrief eens uitgebreid aandacht aan oÍrze activiteiten ten b€hoeve van
een betere huisvesting voor onze mensen en eLn overzicht van rechtel.ijke beslissingen ingevolge de
Wet BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). Maal eerst otrze haltelijke daÍlk
aan Vellah Colche! en Jarmie Schuit, die ons bii Ypsilon Amsterdam gaan verlaten. Zii hebben lange
tiid de begeleiding aan nabestaanden na een zelfdoding aangeboden. Vellal stopt et na twintig jaat
Írree. Jannie zet het weÍk voort via Ypsilon in de Zaanstreek. Rest ons u een (zoveel mogelijk) zorge-
loos 2011 toe te wensen met veel geluk en voorspoed!

Derde dinsdagavond van de maand
U bent hartel-ijk welkom op de open biieenkomsten in de nieuwe Mentnrm kliniek, 1. ConsL Huy-
g€nBstraat 38.
Ontvangst vanaf 19.í) uut!
Het programma be&int om 20.00 en duurt tot ca 22.00. uur.

PROGRAMMA
Jaauari, Íebruari, maart april 2011

Dinsdag 18 ianuari
Spreker AnneÍnarie varr der Voet en Maria Hoeffnagel, iesp. FamilieverbouwenFpelsoon en

preventienedewerker bii Ingeest'Taken en mogelijkheden van de Farnilieverhou-
werupersoon en wat kalr preventie betekenen'.

Dinsdag 15 februari
SpÍeker Margreet varr deÍ Horst, tÉjectbegeleideri/jobcoach bij Mentrum L.T.P. West 'Werken

werkt'.

Dinsdag 15 maárt
Spreker Hiske E. B€cker, psychiater, hoofd zorglijn !Íoege psychose en V.I.P. - AMC en

MaÍtijn van Poecke, verpleegkundig specialist i.o. V.LP.: 'Vol erin - Vroege interventie
Psychose in AÍnsterdam'.

Dinsdag 19 april
Sprekeí Hester Hunderrian, schuldhulpverlener bii Puur Zuid. ZijweÍken intensief samen met

Ingeese'Schulden - - - - - - Ëigen schuld?'.

De nieuwe Mentrum kliniek is te beÍeiken met tramlijn 1, halte: 1" Const HuygensstraaL tiam 3 en
12, halte: Overtoom. bus 170, halte Concertgebouw, overstappen op lijn 3 oÍ lijn 12.



Woonproiecten
- Ben LanÍlrers en Niko Kuiiper - Mensen met de aandoening EchizofÍenie woÍdeÍr op veel gebieden
belemmerd in hun functioneÍen. Het is heel moeilijk om in Arnstetdam eÍr ofistreken voor hen een
passeÍlde woning te vinden Een minimum inkomen in combinatie met de beleÍÍmeÍingen die zii door
hun aandoeÍring ondervinden, maakt dat zij op de woningmarkt meestal aan het koÍtste eind tuek-
ken. Voor ons als familieleden van meruen met schizoÍÍenie alle reden hen de heloende hand te bie"
den bij het zo€ken naaÍ passende woningen.

In ons ee$te ploject kozen we naast het verweryen vam een passende woning en het realiseren van
een goede woonbegeleiding als nevendoelstellingen dat de beí/oners in elkaars buurt en in de buurt
van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte komen te wonen. De kanr om contact met elkaar te
krijgen en te onderhouden, wordt hieldoo! vergroot. HieÍdoor woÍdt ook de woonbegeleiding door
de zorgorganisatie efficiënter.
De doelgroep zijn bewoners die hun aandoening min of meer hebben aanvaaÍd, mediciintrouw ziin
en geen drugsgebruiker ziin.

PÍoiect Kraaipanoase

Wii zijn met woningcorporatie Ymere tot een keuze gekomen van een rustige buutt met laagbouw
(beneden en 1-hoog) waar ois project ÍealiseeÍbaar is. Naast Ymerc zijn ook woningcorpoiaties Stad-
genoot Rochdale en Eigen HaaÍd beÍeid hun bitdrage te leveren. Samen hebben de corporatiês con-
hactueel toegezegd deÍtig à veertig woningen te leveÍen.
Om dit te realiseÍen is op initiatief van Ypsilon AÍnsteÍdam e.o. een aparte stichting opgeÍicht "Stich-
ting lQaaipan Oase" genoemd naar de gelijknamige stÍaat in de TÍansvaalbuuÉ waaÍ stÍaks in de
Icaaipaíschool ook de gemeenschappeliike ruimte komt, Het gaat om bestaande woÍfngen die, wan-
neeÍ ze leeg komen, aaÍr ons in huur worden aangeboden.

Het pÍoject wordt geleidelijk gerealiseerd en zal op basis van de huidige prognoses medio 2013 zijn
voltooid. Momenteel ziin tien wodngen doorverhuurd aan mensen varl onze doelgroep. Deze opzet
maakt dat wij als sóakel functioneren tussen de woningcorporaties enerzijds en onze bewoners an-
derzijds. Zo gaan de lopende betalingen varr de huur via onze stichting en is de stichting voor zowel
de bewoner als de corporatie aansprêekpunt vooÍ het onderhoud van de woningen.



Ell contact fussen onze stichting en de bewoners geeft ons het nofige zicht omtÍeÍrt het algemene
functioneren van de trewoner. De woonb€geleiding voot dit proiect is aanb€steed bii zorgorganisatie
Cordaan met wie we regelrnatig overleggen omtaent de wiize van zolgverlening en evenfuele vert€-
tering daaÍvan. Cordaan heeft ons ten slotte titdeliik een mimte ter beschikking gesteld waar de hui-
dige bewoners en kandidaat-bewoneÍs een8 per maand bii elkaaÍ komen om Samen te eten Als de
toekorrFtige gemeenschappelijke ruimte voor hen straks wordt oPgeleverd kan deze in ruimeÍe Írate
als ontÍnoetingsplaats dienen.

Deze oigaÍf satorische opzet heeÍt verschillende vooÍdelen:

- De bestuureleden van onze Stichting K&aipan Oase en alle leden van de door haar ingestelde
werkgoep ziin en blijven altijd vrijwilligers die zelf vool het overgrote deel een familielid hebben
met de aandoening schizoflenie. Overigens behoeven de bewoners van het Pioiect geen famfie te
ziin van de vdiwillige$ werleaam in onze stichting of werkgroeP.

- VooÍ de bewoners zijn wij personen die uit eigen waameming oP de hoogte ziin van de beleÍnÍne'
ringen die schizoftenie met zich meebrengt, waardoor wij effectievel als intemediair kunnen oP
tÍeden,

- We zijn een gezaghebbende organisatie voor de verhuurde$, de buuÍt €n de zoÍSverleneÍ

- Er kan continuïteit gelealiseerd wotden a1s de organisatie in de looP van de tijd Seleidelijk aan door
mensen uit volgende genelaties wordt voortgezet.

Proiect Houthavens
Behalve het voorgaande pÍoject is er nog een tweede Project in gang gezet' Dit omdat er onder de
mensen met de aandoening schizofrenie meerdere doelsroePen zijn te onderscheiden ieder met hun
eigen vorm van woonbehoeÍte. Het betreft in dit geval mensen die voor het e€rst geconftonteerd
wórden met een psychose en daarvoor in behandeling zijn genomen door het AMC-team in het ka-

der van het proiect Vroege Interventie Psychose (VIP). SoÍrunige van deze rnensen kulnen goed in

behandeling genomen woÍden vanuit de situatie, waa! ze nu wonen Bij andelen wringt het zodanig
tussen de woonsifuatie en het ziektebeeld, dat een vooÍsPoedige behandeling geremd wordt.

Voor dit project heeft Ypsilon Amsterdam e.o. samenwerking gevonden met Stichting De ZonnewU-
zer, een oïganisatie die zich al langer inspant vooÍ deze doelSro€p in de eerste Íase van hun ziekte,

o.a. door siholingsprogramma's. Samen met Stichting De Zonnewiize! ziin we in gesPrek met de wo-

ningcolporatie Stadgenoot, die gaat bouwen aan het IJ waar vloeger de Houthavens waÍen/ aan de

ranà van de SpaarndaÍnmerbuult. Stadgenoot heeÍt Positief gereageerd en is bereid 16 wooneenhe_

den voor deze doelgroep te realiseten. Wij hadden verzocht om vierentwintig eenheden, maar dat

was daaÍ niet te realiseren. Stadgenoot heeft wel de bereidheid uitgesProken om met ons te zoeken

naar een goede locahe elders voor de ontbrekende zes eenheden.

Voor deze woonvorm sluiten we, voor wat betreft de duuÍ, aaII bii de sfudentenhuisvesting: de be-

wone$ kunnen er blijven tot de aard van de ziekte duidetjker is gewolden en er gericht Sezocht kan

worden naar de beste vervolgstap in de wooncarriëre. Deze stap kan gewoon op de vrije woning-

markt ziin, waaÍbii de woonduur door de bewoning in de Houthavens niet verlolen is gegaan.
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Het kan echter ook een vervolgstap worden naar een proiect als Kraaipan Oase. Een belangrijk doel
van de organisatie van het project Houthavens is dan ook om die veÍvolgstap te helPen malen. Ver-

deÍ gelden voor dit project alle genoemde vooÍdelen van een familiestichting. Het verschil fussen on-

ze bovengenoemde aanpak voor wat beteft huisvesting en zorg en de aanpak van ProÍessionele in_

stellingen op deze gebieden is, dat wij oP een stïategisch knooPpunt van de samenwerking aanwezi8

zijn. Wij zijn hierdoor betet in staat maatweik te leve.en dan de ProÍessionele instellingerL die meer

een bedriifsmatige aanpak als leidraad hebben.

Momenteel bestaat de gloep vliiwillige$ voor de Kraaipan Oase uit acht mensen. HuÍr voomaamste

werk de komende tijd zal de selectie van de overige tJ€woners ziin en de cohesie tussen de bewonels

onderling te bevorderen dooÍ het organiselen van ontmoetingen. Ook het beoordelen van de ge-

schiktheid van de nieuw aangeboden woningen en het stimuleren van de corporaties om woningen

te leveren behoo* tot de taak van de vriiwilligerc en bii de oplevering van de gemeenschaPpeliike

ruimte in de Kraaipanschool hebben zii de taal deze samen met de bewoners in te richten Voor een

goede voortgang in de zotgtteho€Íte van onze cliënten is regelmatig contact met Cordaan van belang'

De gto.p rrt4wllig".s rond het Project in de Houthavens bestaat uit zes mensen. Zii zullen met Stad-

genóot áe komende tijd verder onderhandelen oveï dit Project en zoeken naar een aaN'ullende loca-

tie voor de Íesterende eenheden.
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VOOR DEZE PRO]ECTEN BLIryEN VRÍ'WILUGERS NODIG.
MOCI{T U IDEEÉN HEBBEN OF MEE WILLEN DODN, BEL DAN NIKO KTJUPER O2Oó9Ifi0
OF HET BUREAU VÁN YPSILON AMSTERDÀT!Á.02U470n474.
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Overzicht rechterlijke beslissingen ingevolge de Wet BOpZ
(bijzondere opnemingen psy.hiàtrische ziekenhuizen)

r Inbewaringstelling(IRS)
De IBS is een crisisopname. De Burgemeester gelast, op basis van een geneeskundige verkla-
ring van een niet-behandelend psychiater, waaruit bliikt dat er bij bebokkene spÍake is van
een ernstig vermo€den van een stootnis van de geestvermogena waardoor betrokkene on_
middellijk dreigend gevaar oplever! een inbewaiingstelling,
Daar:na vindt de opname in een psychiatrisch ziekenhuis plaats. De Rechtbank beslist vervol-
gens binnen dde dagen of de inbewaringstelling moet worden voortgezet voor een periode
van maxirrraal drie weken. De lechtbank hoort, alvorens te beslissen" bebokkene alsmede de
advocaat van betrokkeÍre en laat in haar beslissing meewegen of er bii bebokkeÍre de bereid-
heid bestaat tot vrijwillige opna-me en/oÍ het gevaar niet op een andere wijze kan worden aÍ-
gewend dan door een gedwongen opname.

. Voorlopige machliging (VM)
Een voorlopige machtiging heeft een geldigheidsduur van naximaal zes maaíden, maar
kan zo nodig ook worden afgegeven voor een korterc termijn. Het verzoek tot het verlenen
van een voorlopige machtiging wordt bij de rechtbank ingediend door de Officier van Justitie,
bi, welke verzoek woÍdt gevoegd een ondertekende en met redenen omklede velklaring varr
een psychiater, die b€trokkene heeÍt onderzocht, maar niet bii haar/zijn behardeling betroh-
ken was. Uit de geneeskundige verklaing dient te blijken dat bettokkene is gestoord in ziin
geestvemogms, de stoomis gevaar doet vetoorzaken en het gevaar niet door fussenloÍnst
van pe$onen of instelLingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend. De
rechter hoort betrokkeÍre, in aanwezigheid van zln/haar advocaat. Een voorlopige machti-
ging wordt door de rechtu! slechts aJgegeven indien betrokkene geen bliik geeft van bereid-
heid tot opname en verbJijf in een psychiatrisch ziekeniuis. De rechter toetst op basis van de
navolgende gevaaicriteria:

o Gevaar dat betrokkene zich van het leven zalberoven oÍ zidrzelf ernstig lichameliik
letsel zal toebrengen.

o Gevaar dat gevaar dat betrokkene oaatschappelijk ter ondeÍ gaat.
o Gevaar dat betrokkene zich emstig zal velwaarlozen.
o Gevaar dat behokkene, door zijn hinderlijk gedrag, agressie van anderen tegen zich-

zelf zal oproepen.
o Gevaar dat betrokkene een ander van het leven zal beroven oÍ hem emstis letsel zal

toebrengen.
o GevaaÍ voor de psychische gezondheid v.m een ander.
o Gevaat dat betokkene een andeÍ, die aarr ziin zolg is toevertrouwd, zal verwaarlozen.
o Cevaa! voor de algemene veiligheid van personen of goederen.

Er hoeft niet aan al deze gevaarcriteria te wolden voldaan. Essentieel is dat er sprake is van
gevaar ah gevolg van een geestelijke stoomis bii behokkene, welk gevaar niet buiten het psy-
chiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

. Machliging Voortgezet Verblitf
Deze machtiging heêft in het algemeen een geldigheidsduur van een iaar, maaÍ kan eventueel
voo! een korterc periode door de techter wordm verle€nd. In uitzonderlijke gevallen wordt
een Machtiging VooÍtgezet Verblijf vedeend voor een periode v.m twee, dan wel vijf jaat.
De criteria voor het toewiizen door de rechter van een Machtiging VooÍtgezeÍVeÍbbil zijrr.
identiek aan de criteria die gelden voot eeÍr Voorlopige Maótiging.



Voorwaardeliike Machtiging
Het velzoek voor een Voorwaardelijke Machtiging wordt doof de Officier van Justitie bij de
Rechtbank ingediend. Bij dit verzoek wordt een met redenen omklede verklaring van een
psychiater oveÍgelegd, die lrctrokkene heeft onderzocht, maai niet bij diens behandeling be-
trokken is. Uit de geneeskundige verklaring dient te bliiken dat bebokkene gestoord is in zijn
/haaÍ geestvelmogens, welke stoornis vai de geestvermogens bebokkene gevaat doet ver-
oorzaken en dat het gevaar buiten een psychiatrisch ziekenhuis slechts door het stellen en na-
leven van voorwaarden kan worden aÍgewend. Bij het verzoek dient te woÍden oveÍgelegd
een behandelingsplan, waamit blijkt dat overeensteÍrming met betrokkene is bereikt ovel het
behandelplan terwiil redeliikerwiis kan worden aangenomen dat betrokkene de voorwaarden
zal naleven, welke zijn opgenomen in het b€handelplan. Alvorens te b€slisse4 hoort de
Rechtbar* betrokkene in aanwezigheid van zijn oÍ haar advocaat. De geldigheidsduur van
een voorwaardelijke machtiging is zes maanden.

Nieuwe Voorwaardeliike Machtiging
De cÍiteria voor het verlenen van een Nieuwe Voolwaardelijke Machtiging ziin gelijk aan de
cÍiteÍia vooÍ een Voorwaardelijke Machtiging. De geldigheidsduur vaÍr een nieuwe voor-
waardeliike machtiging Hraagt een iaar. BetÍgkkene kan door het tekeÍren van een re.
ferteverklaring van instemming met de toewijzing door de rechter doen buiken. ln de reÍertê
verklaring wordt ondermeer doo. betrokkene tot ldtdÍukking gebraót dat hii/zq :

o Op de hoogte is van het verzoek tot het verlenen vàn een nieuwe voorwaardelijke
machtiging vooÍ de duur van een jaar,

ó instemt met de toestemming daarvan,
o afstand doet van zijn/haar recht om ter zitting van de rechtbank te wotden gehooÍd

m van het recht oÍr een Éadsman / raadsvrouw voor hem/haar teÍ zitting hêt woord
te doen voerelL

o instemt met het oveÍgelegde behandêlingsplan,
o bereid is de daaÍin opgenomen voorwaarden na te leven en
o zich onder behandeling te stellen van de behandelaar oveteer*oÍ|Etig dat behandel-

olan.
Na ondeÍtekening van de reÍeÍteveÍklaÍing dooÍ be&okkene zendt de raadroan/raadsvrouw
van bebokkene de referteverklaring Íuar de rechtbank en vervolgens wordt door de recht-
bank een beschikking afgegeven houdende het veÍlenen van een Niêuwe VooÍwaErdeliike
Machtiging voor de duur van eeÍr iaaÍ.

. Observatiemachtiging
De rechter kan, op verzoek van de oÍficie! van justitie, een obseÍvatie$achtiging verlenen om
betokkene in een psychiatisch ziekenhuii te doen opnemen en te doen verblijven, indien het
ernstig vermoeden bestaat dat een stoomis van de geestvermogen6 de betrokkme gevaar voor
zichzeu doet veloorzaken.
De observatiemachtiging stekt ertoe te onderzoeken of:

o Een stoomis van de geestvermogens bij befuokkene aanwezig is en
o De stoomis betrokkene gevaaÍ vooÍ zichzelf doet verooÉaken.

De obs€rvatiemachtiging heeft een geldigheidsduur varr ten hoogrte d.ie wêken.

Niko Kuijper



Begeleiding van nabestaanden na €en zelfdoding

Met ingang van 1 ianuari 2011 is (na 20 jaar) deze begeleiding die door Ypsíon Amsterdam e.o. werd
aangebodert beëindigd. Jarmie Schuit en Vellah Colcher, die de begeleiding namens Ypsilon aanbo-
deÍ! zijn nog in oveÍleg met de GGZ in AmsteÍdam. Zii hopen dat deze opvang in de toekomst door
de Preventie van de GGZ wordt overgenomen. Nabestaanden die behoefte hebben aan steun kunnen
zich wenden tot:

Janrde ft huit, tel. 075-61653n, e-mailderschuitleÍlstra@kpnplanet nl
Siem Groot, tel. 06-20436021, e-mailadres: €!e!q!!E4i!Cl9qqieL4ClL4!

Zii bieden sedert 2006 deze zelÍde opvang aan in de Zaanstreek.

BELANGRIJKE ADRESSEN en inÍormatie
Mis je adressen of irÍormatie? Kijk dan op
www.ypsilon-amsterdam.nl.
FVP, Familievertrouwenspersonen:
Olga GoÍbatsjewa tel. 061105 31 78
e.Ínail olga. gorbat6jewa@arkin.nl
Kees Kooii tel,: 06 1130 07 62
e-mail kees.kooij@arkin.nl
Meibergdreef 5 1105 AZ Amsterdam
Hulp voor Íamilieleden en rnantel-
zoÍgers van cliënten van ArkiÍr
en FryO/Querido.
Gczlngeesfl Annemade van der Voet
Hillegaertshaat 21,10n JX A'dam
Tel. 0620601069; email:
a.vandervoet@ggzingeest.rd

Gespleksgroep vooÍ moedeÍs en vaders
sfart bij een minimum van zes deelnemels
o.l.v. Jannie de Langen en Lreke Verhagen.
Opgeven via tet 020 470 04 74

Zussery'broeÍs ván in AmsteÍdaÍn oÍganiseren
eetgro€pjes. Een teer in de zes weken. Er zijn
er al drie. Opgeven: ruvanham@hotnnail.corn

Volwassen kinderen-ván
Laby nt-ln Pefipectief biedt gespreksgroepen
aan voor volwassen kindeten vafr een ouder
met psychiatrische problemen, ook voor fami-
lieleden van mensen met een borderline-
stoornis. In samenwerking met Punt P. inJo!-
matie en aanmelden bij:

Yvorme Croese tel 020 679 08 92
Kind-ván, 15 toi 29 iaar
Contacqrefioon: Arme van Tiien.
e-ÍÍrail amvantijen@yahoo.com

Partner van
Contactpe$oon: Mw. TanÍry van AaÍ
T e\ 06457329q e-mail wetami@planet.nl

Marokkaanse familieleden van
l,otgenotengroep Marokkaaase en Turkse fa-
milieleden: cursusaanbod voor familieleden in
aÍzonderlijke groepeo gegeven door Marra
Hoeffnagel. Tel. 02G7884570 Nieuw West

SOICRA
PeÍsoonliike begeleiding en loopbaanbegelei-
ding aan Ínensen met een psychische beper-
king
Ook voor 6teun bij Pc&aanvragen
Tel: O2O (A0 74 12 / 06 4233 O0 75
carolinÀ@ione.demon.nl

Stichtiíg S.riebie wiekie
Lotgenoten voor Surfuraamse migranten.
Tel:020 777 O5 00
ginabraaf heid@chello.nl

Muziek Workshop vooÍ clíënten, Ei{omplet
Wenckebachweg 115.
Tel: 06 5553 76 30 www.ei-compkx4l



Anoiksis
Gansstraat 6Z 3582 EC Utrecht,
Tel 030 254 6113
emailanoiksis@anoiksis.nl.
Amsterdam heeft een eigèn aJdeling.
E-$ailm.v.oostende@chello.nl. Inlichtingen:
Michael van Oostendet 020.7/03674

Amsterdàmse \.riendendiensten en regen-
booggroep
Vraag om een (sport)maatjg of naar vrijwilli-
gerswerk. Tel 020 683 92 60
www.vriendmdiensten.nl

Crisisdiensten
Ingeest 02G7885333 (Koninginne í,reg)
Arkin: 020-5198787 (Oost,/Zuid-
Oost/ Diemen)

020-523&33 (Centrum/ Oud-West)
02G590&44 (NooÍd).

Buiten kantooÍuÍen en weekend:
Spoedeisende Paychiatrie Anstetdam (SPA)
020ó233133

Familieraad Ingeest
tel.: 020- 7885053
E-mail f amilíeraad@ ggzingeest.nl

Naastbetrokkenen Raad Arkin
tel.: 020- 5904095
Donderdagmiddag 14100 tot 16:00
e-mail: naastbetÍokkenenraad@arkin.nl

Zorgboek schizofrenie
Is in opdracht van Ypsilon dooÍ de St, S€ptem-
ber ontr.ikkeld, te koop bij de apotheek en ge-
noemde St. voor € 18,50. Voor Ypsilon leden te
beskllen via de webwinkel of p€Í telefoon,
Ypsilon landelijk voor € 15,50. Wie nu lid
wordt kdjgt het zorgboek gatis.

BUREAUGROEPAELEFOONDIENST
Elke maandag-. dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur kan ons kantoot
gebeld worden (020 470 04 74). De leden van
de bureaugroep luisteren met begdp naar uw
peÍsoonlijke wagen en problemen. Zo moge-
lijk zoekm zij samen met u naar een oplossing.
Op aÍspraak kan een persoonlijk gesprek
plaatsvinden. Bij geen gehoor kan men op
werkdagen van 10 tot 16 uuÍ naaÍ Yp6ilon te
Voorburg bellen (088 000 21 20).
VooÍ deelneÍre aan groqren err cqr3u9sen
kan men zich echrifteliik, telefonisch of peÍ
e-mail opgeven.
1: TÉining Interactieve vaardigheden(IAV;
2: Cursus emotionele weerbaarheid
3: Cursus Mindfullness

FONDS "VRIENDEN VAN YPSILON AM-
STERDAM EN OMSTREKEN"
GionuÍrlmell4 75 593 t.n.v. Vrienden van Yp-
silon Afi6terdam en OmstÍeken.
Met het geld uit dit fonds worden activiteiten
voor farrrilieleden gesteund, o.a. het deelne-
men aarl curgusgen.
Steun ons fondB, het veÍhoogt o.a. de kwaliteit
van leven van gehandicapte faurilie- leden
door familiecontacten te heÍstellerl
RegiEbatie Goede Doelen- nr. : 28581

WORDT VRIEND VAN YPSILON!
Mensen die niets met schizoÍrenie te maken
hebben kumen ook onze landeliike veÍeniging
steunen door "Vriend van Ypsilon" te worden.
Per jaar 25 eulo.
BedÍiiven ziin Bedriifsvriend voor 250 euro.
IÍdichtingen: tel 088 000 21 20
www.vpsilon,orgllriendenvan/ werving,htrn

WIBSITE
www.ypsilon-amsterdam.nl

Ypsilon AmsteÍdam en Omsfreken
Mauritskade 22r
1091 GC Amsterdam
TeL 02G 4700474 www. v"psilon.org
E-mail: vDsadarÍI@vDsilon.oÍs
ING 59 00 698 K.v.K 213515
www.lrlrEilon-am8teÍda'tr.Íl

Opgave nieuwe leden en steunleden
Ypsilon, Landetjk Bureau
Prins Bemhardlaan 177
273DP Voorbug
Tel. 088 000 2120
e-mail ypsilon@ypsilon.org
Website: www.'?silon.org


