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Niks blijft hetzelfde.

WiJ laten de middelste pagina,s val len en pas als we precies weten wat en
waar we verder wil len dan pakken we dat samen aan en zoeken de beste
maken.
Schroom niet om mee te denken, te protesteren, t ips te geven en mee te
Ons adres, telefoonnummer en email staat er nameli jk nog wel steeds in
crisisadressen),

sept€mb€r, oktober, november, decemb€r 20t3

o20 4700474

Karen Joachim
werkgroep Ypsilon Amsterdam en omstreken

met wie en hoe en
weg om dat kenbaar te

doen,
(en ook de

De NOTIIES/BEWAREN bestaat al meer dan 25 jaar en de laatste jaren is er niet zoveet met deinhoud gedaan dus.nu vindt de werkgroep dat er iets nieuws moet-komen. Of ruimte scheppenvoor iets anders, Edn keer perjaar doen we nog als vanouds al le adressen die we van oetang
achten en minstens drie keer anders, En misschren als de t i jd ertussen te tanS L o- on." ,"oeniets te laten weten, gewoon ouderwets een brief met informatie over een bep;ald aanbod of eennieuwsfeit.

Wat is er aan de hand?
We hebben In Amsterdam en omstreken tegen de 4OO leden. En we hebben het ldee dat we daarte weinig voor doen. Dat er te welnig momenten zl. ln waarop ieder l id zich ergens In het jaar
aangcsproken voett om mee te doen en elkaor te ontf ioeten vanwege het feit  dan men l id isgeworden. Natuurl i jk is er inmiddels internet en is het t i jdschrif t  va;ypsllon in een prachtag
nieuw Jasje gestoken, dus als het al leen om Informa e gaat kan dat zomaar al genoeg ztJn.

Wat is dan het probleem of de bedoeting?
L,itzoeken of Ypsilon-leden interesse hebben in groepen waar gepraat, geluisterd, geoefend kan
worden met thema's die direct met psychose te maken hebban of met-wonen of met hoe Jezelfovereind bl i j f t  of wat leuk is samen te doen met muziek, theater, schri j fkunst, eten. . .
Of Juist niet in groepen maar 6dn op 6€n, bi i  elkaar thuis om te prate;over hoe net gaat en wat
zi j  het l iefste zouden ervaren van "onze' '  verenioino.

Eerste stap:

CRISISDIENST; Arkin
O2O-523 54 33 (kantooruren en,s avonds en in het weekend)

CRISISDIENST: In ceest
020-788 53 33 Amsterdam
O2O-543 43 43 Almere Amstelveen



Ontv.ngst vanaf 19.30 uur,.Envang programmma 20 uur, tot ca. 22 uur,
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U bent hartel i jk welkom op de open bi jeenkomsten in de lYentrum kl iniek.
1-ste Const. Huygensstraat 38, te bereiken mett tramli jn 1,
halte: 1-ste Const. Huvgensstraat, tramli jn 3 en 12, haltet Overtoom en
Busli jn 170, halte: Concertgebouw, overstappen op l i jn 3 of l i jn 12.

17l09l2013
arlrn R0mke komt vertellen over haar ervarlngen (en successen) met de Liberman cursussen

dle zU aan vele psychiatrlsche patienten heeft gegeven, De cursussen zun heel praktisch en
bedoeld om deelnemers meer zekerheld en zelfvertrouwen te geven In hun dagelijkse bestaan.
I{omenteel werkt l\4arlln In een Facteam in Amsterdam Noord,

ts l  to l2ol3
Erwln van Meekeren ls psychlater en hoofd Behandelzaken bU Scelta, een expertlsecentrum
voor persoonlUkheldsproblematlek. HU heeft meerdere publicatles op zUn naam staan en het boek
"Het wordt me teveel" met als ondertltel "Hoe re als naastbetrokkene overelnd blUft" was reden
hem te vragen ons daarover te vertellen.

L9/al/2013
Netty van Ham, alraren werkzaam bU de GGZ in Amsterdam en zo ook bU de afdeilng
Preventie, heeft het laatste Jaar kelhard gewerkt om een online cursus te ontwikk€len waar
famll ieleden en vrienden van psychiatr ische patl€nten terecht kunnen om tios en tools te halen
en met behulp van vragenli jsten, f i lmpjes en een reeks lessen een aantal stappen te zetten in de
richting van een prett lge(r) omgang met ons famll lel ld, vrlend of vrlendln,

17 | L2l2Or3
Marleke Poia€m13 komt praten over De Wlndroos en hoe het Inmlddels gaat met het herstel- en
re-lntegratletraject voor jongvolwassenen met een psychische beperklng.
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