
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomsten in de nieuwe Mentrum kliniek, 
1-ste Const. Huygensstraat 38, , te bereiken met: 
tramlijn 1, halte: 1-ste Const. Huvgensstraat, tramlijn 3 en 12, halte: Overtoom en 
Buslijn 170, halte: Concertgebouw, overstappen op lijn 3 of lijn 12. 
 
 
21/05/2013 

Spreker: Rokus Loopik, SPV-er, coach, trainer en organisator van studiereizen:  
“Herstelreizen voor familieleden naar New York”. 
 
18/06/2013 

Spreker: Dorine van Lennep, coördinator van het Steunpunt GGZ:  
“Zorgen, van twee kanten bezien”. 
Cliëntondersteuning, PGB, Crisiskaart, Steun- en leuncontacten en verwachte maatregelen i.v.m. 
overheveling Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten naar de Gemeente, enz.. 
 
16/07/2013 
Spreker: Olga Gorbatsjewa, Familie-Vertrouwens-Persoon dan wel 
       : Kees Kooy van Arkin en HVO Querido: 
vertellen over hun werk als intermediair tussen familie en de instellingen voor zorg.  
Ook willen ze graag ingaan op uw vragen hoe om te gaan met deze instellingen. 
   
20/08/2013 

Spreker: Annemarie van der Voet, Familie-Vertrouwens-Persoon van InGeest: 
vertelt over haar werk als intermediair tussen familie en de instellingen voor zorg.  
Ook wil ze graag ingaan op uw vragen hoe om te gaan met deze instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

TOELICHTING UITNODIGING MINI-SYMPOSIUM       Niko Kuijper 
 

Ingesloten als bijlage vindt u een uitnodiging voor een mini-symposium op 14 mei a.s. ter 
gelegenheid van de herdenking van Anna Zanstra, die ruim 4 jaar geleden op 31 maart 2009 
plotseling overleed. Zij was één van de eerste begeleidsters van de vereniging Ypsilon, afdeling 
Amsterdam, en heeft dit werk jarenlang gedaan. 

 

In 1992 opperde zij het plan om een groot symposium te gaan organiseren met het doel de 
Zorgverlening in de Psychiatrie te verbeteren. Zij kreeg van het Ministerie van WVC een grote 
subsidie hiervoor en is met de werkgroep van Ypsilon aan het werk gegaan om dit te organiseren. 
Er zijn honderden uitnodigingen de deur uitgegaan en zo is dit symposium, op 12 mei 1993, door 
meer dan 8oo personen bijgewoond. Als gevolg daarvan is de Zorgverlening verbeterd en heeft 
Ypsilon een klein kantoor gekregen bij H.V.O. in de P.C. Hooftstraat 170-172,  Amsterdam. 

Na haar verhuizing naar Almere is zij zich gaan inzetten voor een mooie woonvorm voor mensen 
met een psychiatrische aandoening. Na veel overleg met diverse instanties werd op 13 mei 2004 
de eerste paal geslagen door oud-burgemeester Hans Ouwerkerk en een jaar later voor bewoning 
in gebruik genomen. Anna Zanstra had nog tal van plannen, maar deze heeft zij helaas niet meer 
kunnen verwezenlijken. 

 

 

 

Stichting Kraaipan Oase.  
               

Eind mei aanstaande zal de verbouwing van de oude Kraaipanschool een feit zijn en zullen er 10 
appartementen en een gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van onze zieke familieleden 
beschikbaar komen. 
De appartementen huren de bewoners zelf en de huur van de gemeenschappelijke ruimte wordt 
hoofdelijk omgeslagen over de deelnemers aan het project. 
Ten behoeve van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte hebben we vele partijen bereid 
gevonden hun bijdrage te leveren om dit project en dus deze doelgroep te ondersteunen.  
Zo leverde Albron ons een keuken, vonden we Forbo bereid de vloerbedekking in de 
gemeenschappelijke ruimte te financieren, gaf Gunters en Meuser ons een slotensysteem en is 
You Sure BV bereid de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en de 
inventarisverzekering voor haar rekening te nemen ter ondersteuning van de stichting.  
Daarnaast hebben we verschillende fondsen bereid gevonden bij te dragen, zodat we in staat zijn 
gesteld de gemeenschappelijke ruimte in te richten zonder hiervoor de woongroep te hoeven 
belasten. 
 
Hartverwarmend hoe men vanuit de samenleving onze woongroep wil ondersteunen. 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

FAMILIEVERTROUWENSPERSONEN 

Hulp voor familieleden en mantel- 
zorgers van cliënten van: 
Arkin en HVO/Querido: 

Olga Gorbatsjewa tel. 061105 31 78 
e-mail: olga.gorbatsjewa@arkin.nl  
Kees Kooij tel.: 06 1130 07 62 
e-mail: kees.kooij@arkin.nl  
Meibergdreef 5 1105 AZ Amsterdam 
 

GGZ-Ingeest:  
Annemarie van der Voet, 
Hillegaertstraat 21,1071 JX A'dam 
telefoon 0620601069 
email: a.vandervoet@ggzingeest.nl  
 

PREVENTIE-PROGRAMMA’S 

Zowel Ingeest als Arkin bieden in het kader 
van preventie programma's aan. U kunt deze 
vinden op hun website of u kunt bellen. 
Ingeest: www.prezens.nl  Tel. 020 7884570 
Arkin: www.puntp.nl/preventie 020 5901330 
 

CRISISDIENSTEN 
Arkin: 

020-5908800 (Oost/ Zuid-Oost/Diemen) 
020 -5235 433 (Centrum/ Oud-West) 
020-5905444 (Noord). 
Ingeest: 020-7885333 (Koninginneweg) 
 

Buiten kantooruren en weekend: 

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) 
020-5235433 
 

Familieraad Ingeest 

telefoon: 020- 7885053  
e-mail: familieraad@ggzingeest.nl  
 

Naastbetrokkenen Arkin 

telefoon: 020- 5904095 
(donderdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur)  
e-mail: naastbetrokkenenraad@arkin.nl  
 

GESPREKSGROEPEN 

Moeders en vaders van 

Start: bij tenminste zes deelnemers,  
5 bijeenkomsten op het kantoor van Ypsilon, 
Mauritskade 22-C. 
o.l.v. Aafke Gorter en Ineke Verhagen. 
Opgeven via tel: 020 470 04 74 
 

Kind van, 15 tot 29 jaar 

Contactpersoon: Anne van Tijen. 
e-mail: amvantijen@yahoo.com 
 
 
 
 

 

Broers en zussen. 

Alle broers en zussen krijgen binnenkort een 
aparte brief met het verzoek of zij mee willen 
doen aan een nieuwe gespreksgroep. 
De frequentie is 3x per jaar; 1e keer op 15 
mei, lokatie: Mauritskade 22-c. Opgeven via 
kirsten.cup@gmail.com of tel. 06-41641212 

 

Volwassen kinderen van 

Labyrint-In Perspectief biedt gespreksgroepen 
aan voor volwassen kinderen van een ouder 
met psychiatrische problemen, ook voor fami- 
lieleden van mensen met een borderline- 
stoornis. In samenwerking met Punt P. 
informatie en aanmelden bij: 
Yvonne Croese tel: 020 679 08 92 
 

Partner van 

Contactpersoon: Jody Sluiter 
telefoon: 071-5130885 
 

Marokkaanse, Turkse familieleden van 

Bijeenkomsten voor familieleden in 
afzonderlijke groepen. Voor nadere 
informatie: Maria Hoeffnagel, telefoon: 020-
7884570 Nieuw West 
 

SOICRA 

Persoonlijke begeleiding en loopbaan- 
begeleiding aan mensen met een psychische 
beperking. Ook voor steun bij PGB-aanvragen 
telefoon: 020 6401412 en 06 4233 0075 
e-mail: carolina@jong.demon.nl  
 
STICHTING SCRIEBIE WIEKIE 

Lotgenoten voor Surinaamse migranten. 
telefoon: 020 777 05 00 
e-mail: ginabraafheid@chello.nl  
 

Opleidingscentrum De Windroos 

De windroos, Stationsstraat 17-I 
1182 JM Amstelveen. 
Tel. 020-3453650 
www.dewindroos.com 
 

EI-Het Ei(complex) en stichting Ei-Werk 

Muziek Workshops voor cliënten-muzikanten  
Wenckebachweg 115, 1096 AL Amsterdam 
telefoon: 06 5553 76 30 
info@eiwerk.nl. 
www.ei-werk.nl   en   www.het-ei.nl  
Ypsilon- en Anoiksis-leden zijn welkom op de 
slotpresentaties van workshops. 
Kijk op de website!  
 
 
 

 

 



ANOIKSIS landelijk 
Bezoekadres: Academisch Ziekenhuis Utrecht 
kamer  B.01.2.23 , Heidelberglaan 100   
Utrecht 3584 CX  
Postadres: UMC Utrecht; locatie t.a.v. Anoiksis,  
Huispostnr. A.01.126 ,Postbus 85500 3508 GA 
Utrecht telefoon: 030 254 6113 
e-mail: anoiksis@anoiksis.nl 
 

ANOIKSIS amsterdam 

Inlichtingen: Michael van Oostende 
telefoon 020-7703614 
e-mail: m.v.oostende@chello.nl 

 

Amsterdamse vriendendiensten en 
Regenboog groep 
Vraag om (sport)maatje of naar 
vrijwilligerswerk: telefoon: 020 683 92 60 
www.vriendendiensten.nl 
 

BUREAUGROEP/TELEFOONDIENST 
Elke maandag-, dinsdag- en donderdagmid- 
dag van 13.30 tot 16.00 uur kunt u ons 
kantoor bellen: 020 470 0474. De leden van 
de bureaugroep luisteren met begrip naar uw 
persoonlijke vragen en problemen. Zo moge- 
lijk zoeken zij samen met u naar een 
oplossing. Op afspraak kan een persoonlijk 
gesprek plaatsvinden. Bij geen gehoor kan 
men op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur  
Ypsilon te Rotterdam bellen: 088 000 21 20. 
 

CURSUSSEN 
Voor deelname kan men zich schriftelijk, 
telefonisch of per e-mail opgeven. 
1: Training lnteractieve vaardigheden (IAV) 
Een training waardoor de deelnemer 
instrumenten aangereikt krijgt om beter om 
te gaan met z’n zieke familielid. 
 

Voor deelname kan men zich telefonisch of 
per mail aanmelden bij Marijke Krikke. De  
financiële afhandeling kan daar ook 
besproken worden, want die is niet voor 
iedereen hetzelfde. 
Tel: 020-8913623 of m.krikke@amc.uva.nl. 
Het gaat om 7 bijeenkomsten op een nader  
overeen te komen doordeweekse avond. De 
cursus begint half mei 2013 
2: Cursus emotionele weerbaarheid 
3: Cursus Mindfullness 

 

FONDS 'VRIENDEN VAN YPSILON 

AMSTERDAM EN OMSTREKEN" 
Steun ons fonds, het verhoogt de kwaliteit 
van leven van gehandicapte familieleden 
o.a. door familiecontacten te herstellen. 
Met het geld uit dit fonds worden ook 
activiteiten voor familieleden gesteund zoals 
het deelnemen aan cursussen. 
Gironummer 4475 593 t.n.v. Vrienden van  
Ypsilon Amsterdam en Omstreken. 
Registratie Goede Doelen:nr. : 28581 
 

‘VRIEND VAN YPSILON’ 
Ook mensen die niets met schizofrenie te 
maken hebben kunnen onze landelijke 
vereniging steunen door "Vriend van Ypsilon" 
te worden: Per jaar 25 euro. 
Bedrijven zijn Bedrijfsvriend voor 250 euro. 
Inlichtingen: tel: 088 000 21 20 
www.ypsilon.org/vriendenvan/werving.htm    
 

WEBSITE: www.ypsilon-amsterdam.nl 
Op deze site vindt u het geactualiseerde 
programma aanbod en de activiteiten, die we 
ontwikkelen ten einde de zorg in Amsterdam 
te optimaliseren.

 
 

 
 

YPSILON AMSTERDAM EN 

OMSTREKEN 
Mauritskade22-c, 1091GC Amsterdam 
telefoon: 020- 4700474 
e-mail : ypsadam@ypsilon.org   
www.ypsilon-amsterdam.nl   
ING 59 00 698 
Kamer v.Koophandel 213515 
 

 

YPSILON LANDELIJK BUREAU: 

Opgave nieuwe leden en steunleden 
 
Postbus 715 
3000AS Rotterdam 
telefoon: 088 000 2120 
e-mail: ypsilon@ypsilon.org  
www.ypsilon.org


