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Niks blijft hetzelfde.

Karen Joachim
werkgroep
YpsilonAmsterdam
en omstreken

De NOTIIES/BEWAREN
bestaatal meerdan 25 jaar en de laatstejaren is er nietzoveetmet de
inhoudgedaandus.nuvindtde werkgroep
dat er ietsnieuwsmoet-komen.
Of ruimtescheppen
voor ietsanders,Ednkeerperjaardoenwe nog als vanoudsalleadressen
die we van oetang
achtenen minstensdrie keeranders,En misschren
als de tijd ertussente tanSL o- on." ,"oen
ietste latenweten,gewoonouderwets
een briefmet informatie
overeen bep;aldaanbodof een
nieuwsfeit.
Wat is er aan de hand?
We hebbenIn Amsterdam
en omstreken
tegende 4OOleden.En we hebbenhet ldeedat we daar
te weinigvoordoen.Dat er te welnigmomentenzl.lnwaaropiederlid zichergensIn hetjaar
aangcsproken
voettom meete doenen elkaorte ontfioetenvanwegehet feit dan men lid is
geworden.
Natuurlijkis er inmiddels
interneten is het tijdschriftva;ypsllonin een prachtag
nieuwJasjegestoken,dus als het alleenom Informae gaatkan dat zomaaral genoegztJn.
Wat is dan het probleemof de bedoeting?
L,itzoeken
of Ypsilon-leden
interesse
hebbenin groepenwaargepraat,geluisterd,
geoefendkan
wordenmet thema's die directmet psychose
te makenhebbanof met-wonen
of met hoeJezelf
overeindblijftof wat leukis samente doenmet muziek,theater,schrijfkunst,
eten.. .
Of Juistniet in groepenmaar6dn op 6€n,bii elkaarthuisom te prate;over hoe net gaaten wat
zij het liefstezoudenervarenvan "onze' ' verenioino.
Eerste stap:
WiJlatende middelste
pagina,s
vallenen pasals we precieswetenwat en met wie en hoe en
waarwe verderwillendan pakkenwe dat samenaan en zoekende besteweg om dat kenbaarte
maken.
Schroomnietom meete denken,te protesteren,
tipste gevenen meete doen,
Onsadres,telefoonnummer
en emailstaater namelijknogwel steedsin (en ook de
crisisadressen),

CRISISDIENST; Arkin
O2O-52354 33 (kantooruren
en,savonds
en in hetweekend)
CRISISDIENST: In ceest
020-788 53 33 Amsterdam
O2O-54343 43 Almere Amstelveen

Ontv.ngstvanaf 19.30uur,.Envangprogrammma20 uur, tot ca. 22 uur,
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U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomstenin de lYentrumkliniek.
1-ste Const. Huygensstraat38, te bereikenmett tramlijn 1,
halte: 1-ste Const. Huvgensstraat,tramlijn 3 en 12, haltet Overtoomen
Buslijn 170, halte: Concertgebouw,overstappenop lijn 3 of lijn 12.
1 7 l0 9 l2 0 1 3
arlrn R0mke komt vertellenover haar ervarlngen(en successen)met de Libermancursussen
dle zUaan vele psychiatrlschepatientenheeft gegeven,De cursussenzun heel praktischen
bedoeldom deelnemersmeer zekerhelden zelfvertrouwente gevenIn hun dagelijksebestaan.
I{omenteelwerkt l\4arllnIn een Facteamin AmsterdamNoord,
ts l to l2ol3
Erwln van Meekeren ls psychlateren hoofdBehandelzaken
bU Scelta,een expertlsecentrum
voor persoonlUkheldsproblematlek.
HUheeftmeerderepublicatles
op zUnnaamstaanen het boek
"Het wordt me teveel" met als ondertltel"Hoe re als naastbetrokkene
overelndblUft"was reden
hem te vragenons daaroverte vertellen.
L9/al/2013
Netty van Ham, alrarenwerkzaambUde GGZin Amsterdamen zo ook bUde afdeilng
Preventie,
heefthet laatsteJaarkelhardgewerktom een onlinecursuste ontwikk€len
waar
patl€ntenterechtkunnenom tios en toolste halen
famllieleden
en vriendenvan psychiatrische
en met behulpvan vragenlijsten,
filmpjesen een reekslesseneen aantalstappente zettenin de
richtingvan een prettlge(r)omgangmet onsfamlllelld,
vrlendof vrlendln,
17| L2l2Or3
Marleke Poia€m13 komt pratenover De Wlndroosen hoe het Inmlddelsgaat met het herstel-en
re-lntegratletrajectvoor jongvolwassenen
met een psychischebeperklng.
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