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                         J E S S I C A  V E R T E L T . . .

V O O R W O O R D

Geniet  vandaag,  want  morgen 

bestaat  nog n iet ’ ,  is  1  van de quotes 

d ie  je  in  d it  magazine v indt .  Dat  voelt  

n iet  zo,  a ls  ik  om vi j f  voor  half  negen 

een b l ik  op mi jn  werk agenda werp,  

tegel i jkert i jd  op zoek ben naar  de lunchtrommel  

van mi jn  dochter  d ie  nu toch echt  naar  school  moet

vertrekken.    En  ook dat  nog,  vanaf  de zolder  hoor  ik  dat

iemand nog even snel  roept:  “  O  ja ,  regel  j i j  nog even de

afscheidskadootjes voor  de juffen vandaag?”  Aargh…!!

Begr i jp  ik  wel  echt  wat  er  bedoeld  wordt  met d ie  prachtige

zin :  geniet  vandaag,  want  morgen bestaat  nog n iet?  St iekem

begr i jp  ik  het  misschien maar  a l  te  goed.  Want waarom

houdt mi jn  hoofd z ich a l  bezig  met morgen,  terwi j l  er

vandaag genoeg l igt  wat  mi jn  aandacht  vraagt  en ook

verdient?  Al les wat  je  aandacht  geeft  groeit ,  dat  zeg ik  zo

vaak a ls  SRH-coach op mi jn  werk.  Maar  hoe waar  is  dat !  Wat

wi l  ik  vandaag aandacht  geven? Echt  aandacht  geven?

Ehm…



Mijn  k inderen d ie  vandaag hun laatste schooldag voor  de

zomervakantie  hebben (en helemaal  gelukkig  z i jn  a ls  ze  hun juf

kunnen verrassen met een afscheidskadootje)-  d ie  afspraak op

mi jn  werk,  waar in  ik  echt  van betekenis  kan z i jn  voor  een ander

(a ls  ik  daar  maar  met mi jn  vol le  aandacht  aanwezig  kan z i jn)-dat

genietmomentje  vanavond op de bank,  met een heer l i jk  bakje

koff ie  (terugbl ikkend op wat  er  vandaag is  gelukt  en me goed af

is  gegaan) .

Dit  naZOmermagazine staat  in  het  teken van KRACHT.  Huh,

kracht?  Ja,  van d ie  b i jzondere d ingen in  het  leven d ie  we a ls

mens a l lemaal  hebben.  Zoals  d ingen waar  we goed in  z i jn ,

mensen of  d ingen waar  we steun u it  halen,  waar  we op hopen,

dingen die  we weten over  onszelf  dat  ze werken. . .Kracht  ja !

Terwi j l  ik  d it  voorwoord schr i j f  gaat  mi jn  vakantie  b i jna  in .  Op

het  moment dat  j i j  d it  magazine leest ,  z i jn  we met e lkaar  aan het

nazomeren.  

Ik  ben benieuwd welke krachten ik  b i j  mezelf  heb ontdekt  in  deze

weken.  Ik  ben benieuwd hoe dat  b i j  anderen z it .  Je  v indt  het

thema door  d it  hele  nummer terug.  Wat ik  in  e lk  geval  a l  heb

geleerd deze weken is  een n ieuw woord:  naZOmeren!  En nu snel

verder  met vandaag,  want  morgen bestaat  nog n iet .

Jessica 

Coördinator  Adviesteam 

Daginvull ing RIBW AVV* 

Regionale  Instel l ing  voor  Beschermd Wonen

Arnhem Veluwe Val le i
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krachten
verzamelen

Kwaliteiten hebben we allemaal!
Kwaliteiten zijn voorbeelden van

krachten.

We vroegen naar een paar kwaliteiten bij
een aantal RIBW AVV mensen; 

Jessica Gerritsen werkt onder andere als
SRH coach bij de RIBW AVV en

Linde Notmeijer geeft herstelcursussen,
zij werkt als freelancer,

ervaringsdeskundige voor het RIBW AVV
en tot slot Francesca Patti, zij

is vrijwilliger bij de RIBW AVV. 

Bij de RIBW AVV wordt er gewerkt volgens de SRH
methodiek.

Steunend Relationeel Handelen.

Een van de dingen uit het SRH is het verzamelen van
krachten. Wensen/ dingen waar we op hopen, zitten
in ons allemaal! Soms komen we daar makkelijk bij,
soms liggen onze wensen verborgen onder andere

dingen die in ons herstelproces aanwezig zijn.



Christien Paumen



Steun

Francesca Patti (vrijwilliger)
Tegen mijn vriend ben ik vaak openhartig. Ik vertel
hem wat hij voor mij betekent. Het openhartig zijn
maakt dat ik mezelf kwetsbaar durf op te stellen.
En dus ook de moeilijke momenten, die ieder mens
soms heeft in het leven met elkaar kan delen. Het
openhartig zijn werkt als een positieve 
wisselwerking, merk ik zelf. Als ik een stukje van
mezelf laat zien, merk ik dat anderen mensen daar
ook toe bereid zijn.

Linde (ervaringsdeskundige)
In mijn werk zie ik de winst van open zijn over wie je bent, waar
je blij van wordt en waar je in het leven tegenaan loopt. In mijn
privéleven vind ik het lastiger. Toch had ik van de week een
moment met mijn zus. We gingen een weekend weg en dit
weekend viel duurder uit dan mijn zus gedacht had. Ik voelde mij
heel erg verantwoordelijk en schuldig en heb dit in alle openheid
aangegeven. Mijn zus kon dat waarderen en wij hebben er samen
ook om gelachen.

Jessica (SRH coach)
Vorige week nog had ik een prachtig openhartig gesprek
met een goede vriendin. Over processen die we doormaken
in ons leven. Zo fijn om van hart tot hart te kunnen delen.
Het lukt me niet altijd om mijn hart echt open te zetten,
maar als het wel lukt, zijn dat kostbare momenten!

Wanneer was jij de afgelopen
maand openhartig?



        
                   

Francesca Patti
Toen ik een tijdje geleden moest solliciteren via Mircosoft teams
(beeldbellen), vond ik het best spannend of de techniek werkte. In eerste
instantie lukte het mij niet, dat vergde van mij een stukje loslaten, maar ook
rust vinden in mezelf. Immers met kalme gedachten, was ik in de
gelegenheid om rustig op zoek te gaan naar de oplossing van het probleem.
Uiteindelijk is het gelukt om het programma aan de praat te krijgen, mede
dankzij hulp en advies van anderen. Maar vooral ook mezelf te realiseren
dat ik met frustratie niks opschiet.

Linde 
De nachten zijn voor mij altijd
heel erg belangrijk. Ik weet
dat ik goed moet slapen om
mij goed te blijven voelen. Ik
verbaas mezelf dat ik 3 a 4
keer per nacht eruit ga voor
mijn dochter van 1 jaar.
Engelengeduld heb ik bij
haar.

Jessica 
Ik stond met mijn man en 4 kinderen
in een rij voor de Ikea. Even vergeten
dat dit vanwege de corona niet
mocht. Toen er tegen mij werd
gezegd dat ik maar oppas moest
regelen voor mijn kinderen om naar
binnen te mogen, had ik even
heeeeeeel veel geduld nodig

Wanneer was jij de afgelopen
maand geduldig?

Geduldig



geduld...



Linde

Als je mij een poppetje laat
tekenen, doe ik dat nog steeds
met harkenhanden. Creatief op
doek ben ik niet. Ik ben wel
creatief op het podium. Onder
hoge druk presteer ik zowel
buiten als op het podium het
beste. Daarom past de vorm van
improvisatietheater bij mij het
beste.              

                    Francesca Patti

Als het gaat om creativiteit dan denk ik aan koken. Koken daar haal ik veel
energie uit. Het is echt iets van mezelf, wat ik altijd kan doen, als ik er zin in
heb. Immers eten moeten we iedere dag. De afgelopen tijd heb ik iets meer
geprobeerd om met restjes te koken. Ik vind het, in het kader van het
maatschappelijk belang, belangrijk om zo min mogelijk aan voedselverspilling
te doen. Soms kwam er iets lekkers uit, soms ook niet. Maar een keukenflater
is niet erg, dan heb ik het tenminste geprobeerd en weet ik hoe ik het de
volgende keer niet moet doen.

                 
   

           
                      
                    Jessica 
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Heb een heel oud kookboek op
de kop getikt bij de kringloop.
Waarin zelfs nog staat hoe je
koffie moet maken. Ik ben van
plan daar deze week een
kruidkoek uit te gaan maken.
Kijken of het dan net zo lekker
in huis ruikt als vroeger bij
mijn oma.

Creatief
Wanneer heb jij de

afgelopen maand aan iets
creatiefs gedaan? 



schilderij  van Saskia de Kort

Schilderij van Hennie PetersBeeld van Dick Dal

Creativiteit
I N  A L  Z I J N  V O R M E N



Linde
Je kan het
belangstellend noemen
of misschien ook wel
heel erg nieuwsgierig. In
mijn werk maar ook
daarbuiten hoor ik
graag wat mensen
bezighoudt. Ik vind het
vaak een eer dat
mensen iets willen
delen met mij.

Jessica
Gelukkig naar 
heel veel mensen! Dat vind ik zo
belangrijk! Bijvoorbeeld naar een collega
van me die op het moment ziek thuis is. Ik
mocht een bemoedigend gesprek met haar
hebben, waarin we echt even samen
konden verbinden. Dat doet zo goed!

Belangstelling
Naar wie ben jij de afgelopen maand

belangstellend geweest?

Francesca 
Patti
Laatst ben ik belangstellend geweest
naar mijn moeder toe, ze voelde zich
niet zo lekker. En wilde even haar
verhaal kwijt. Het is fijn om mensen te
kunnen steunen. Ik vind het ook
belangrijk om belangstellend te zijn als
iemand iets positiefs meemaakt.
Immers successen moeten gevierd
worden. En dat is samen het leukst.



Jessica
Ik ging met mijn kinderen naar de film “The big trip” in de bioscoop. Een
kinderfilm, maar met zulke leuke humor dat ik zelf ook steeds moest lachen.
Prachtig verhaal ook, ik kan hem aanraden!

Humoristisch

Francsca Patti
Laatst keek ik down the road (een Belgisch
programma, uitgezonden op de NPO), dat
programma tovert echt een lach op mijn gezicht.
Heel mooi om te zien hoe mensen met het down-
syndroom hun grenzen verleggen en daarna
vertellen hoe trots op zichzelf ze zijn. Ook hun
eerlijkheid en puurheid is inspirerend om te zien.
Dat programma maakte mij echt blij. Vitamine
voor de geest!

Linde
Een bekentenis: ik kijk graag naar de
bachelorette en dan ook de nabeschouwing van
Bas Smit op instagram. Ik moet zo ontzettend om
deze man lachen. Ik weet het is niet het meest
intelligente programma, maar wel heerlijke
televisie om naar te kijken.

Waarover heb jij de
afgelopen maand gelachen?
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WENSEN ZIJN
VOORBEELDEN
VAN KRACHTEN.

Jan 
Waar hoop jij op?
Ik droom ervan om ooit een eigen praktijk te hebben waarin ik mensen kan
ondersteunen in hun herstelproces.
Als niets mij zou belemmeren zou ik beginnen met een dure opleiding. Lekker
studeren!
Ik zou het zo gaaf vinden als het mij ooit een keer gaat lukken om…...van mijn
angst voor de tandarts af te komen. 
Wanneer voel jij je tevreden en wat helpt je om tevreden te zijn? Ik voel me
tevreden als ik aan het eind van mijn dag met een bakje koffie in de tuin zit, de
bladeren van de bomen hoor ruisen en geniet van de stilte om me heen. Wat wil
een mens nog meer? Dat voel ik dan echt zo.Het helpt mij om tevreden te zijn
door aandacht te geven aan wat er die dag goed ging en is gelukt. Die dingen
zijn altijd te vinden, als ik er maar aandacht aan geef.

Linde
Waar hoop jij op?
Een eigen theater waar de mooiste stukken en de meest waardevolle herstel
gerichte trainingen worden gegeven. 
Als niets mij zou belemmeren, zou ik direct gaan….
Een camper kopen en de wereld ontdekken! 
Ik zou het zo gaaf vinden om slank door het leven te gaan. Inmiddels heb ik de
hoop opgegeven en ben ik tevreden met wie ik ben. 
Wanneer voel jij je tevreden? In mijn beleving beleving is tevreden zijn een
momentopname.Dat ben je maar even en dan is het weer weg.Dat is hetzelfde
als met gelukkig zijn.

We vroegen naar een paar wensen van Linde en
Jan (SRH coach)



Jan

Wat deed jij in de afgelopen
periode voor het eerst in je
leven wat je gelukt is?
Ik heb voor het eerst een
training gegeven digitaal. Was
even wennen, maar wel gelukt!
Waar ben jij echt goed in? 
Ik kan heel goed luisteren en
horen wat de ander echt
bedoelt.
Wat kan een ander wat jij
ook zou willen kunnen? 
Ik bewonder mensen die direct
een antwoord klaar hebben. Ik
heb zelf vaak even denktijd
nodig.

VAARDIGHEDEN
ZIJN
VOORBEELDEN
VAN KRACHTEN.

Linde

Ik ben ook blij dat er mindere
momenten in mijn leven zijn
zodat ik het tevreden gevoel
ook zie en voel. De focus niet
op het hoogst haalbare leggen
werkt voor mij goed. De
schoonheid van de ellende
zien is voor mij relativerend.

dingen waar

dingen waar
we goed in

we goed in
zijn hebben

zijn hebben
we allemaal!

we allemaal!



Ervaringskennis hebben we
allemaal! Wat we in ons leven
meemaken, valt veel uit te leren.
Wat werkt er voor ons, wat juist
niet? We noemen dat
ervaringskennis. 

Ervaringskennis is een voorbeeld
van een kracht. Iedereen doet
ervaringen op en kan hiermee
zichzelf ontwikkelen. De kracht is
om deze ervaringskennis bij jezelf
te herkennen en te zien. 

ERVARINGSKENNIS IS
EEN VOORBEELD VAN
EEN KRACHT.

Jessica
Door de corona 
maatregelen 
zagen onze weken 
er anders uit dan 
normaal. Wat heb jij geleerd
over wat er voor jou goed
werkt? dat het me veel energie
oplevert als ik me overgeef aan
wat er is. In plaats van vechten
tegen de situatie die er nu
eenmaal is.

De coronatijd heeft veel veranderd. Hoe kun je
deze ervaring gebruiken om tot iets positiefs te
komen?....



Jessica

Bij wie of wat 
vond jij in de 
afgelopen periode
steun?Heel veel buiten
zijn. Dat maakt mijn hoofd
leeg. Daar vind ik rust en
ruimte. Onze tuin is mijn
favoriete plekje.

STEUN IS EEN VOORBEELD
VAN EEN KRACHT.
STEUN hebben we allemaal nodig!
Steun is een voorbeeld van kracht.

De tuin van Jessica waar zij steun uit
haalt.
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 zoek de 10 
 verschillen...
 EN WIN 2 HANDGEMAAKTE 
 KUNSTPORTAAL MOKKEN...



Schrijf de 10 verschillen op
en mail deze met je naam

naar: zo@ribwavv.nl



Aaltje en Arne vertellen....

Kunstportaal
Twee interviews

Toen ik voor het eerst bij Kunstportaal kwam, ben
ik begonnen bij de keramiek. Vanwege mijn ziekte
mag ik helaas nu niet meer werken in een stoffige
werkomgeving. Dat is dan ook de reden dat ik bij
textiel aan de slag ben gegaan. Het was het
moment waarbij ik voor het eerst zelf kleding ben
gaan maken. Ik ben gewoon begonnen.. en heb al
aardig wat mooie dingen gemaakt. 

"De kleding die
ik maak is
kleurrijk" 

Aaltje



Zelf draag ik graag wijde broeken en ik
heb dan ook een zelfgemaakt
exemplaar. Daar ben ik erg blij mee. Ik
combineer mijn kleurrijke kleding graag
met neutrale kleuren. Dat vind ik het
meest stijlvol! Wekelijks ga ik een
dagdeel met veel plezier naar
Kunstportaal. Ik zeg altijd, ik ben
verknocht aan Kunstportaal. Ik vind het
prachtig om te zien hoeveel talent
sommige mensen hebben. Het verbaast
mij iedere keer weer. Een tijdje geleden
heb ik ook een kunstwerk gekocht van
een cliënt die bij Kunstportaal kwam. Ik
heb het een mooie plek thuis gegeven
en ik ben er erg blij mee. 

Sommige heb ik zelf gehouden, maar
een aantal artikelen heb ik ook
gedoneerd aan tweedehands
winkels. Het is een mooie gedachte
dat andere mensen straks met mijn
zelfgemaakte kleding rondlopen.
Voor het maken van kleding haal ik
veel inspiratie uit mijn omgeving. Ik
woon zelf in Arnhem in een wijk waar
ik het erg naar mijn zin heb. Ik loop
wel eens een kledingwinkel binnen
en dan denk ik soms ‘hé dat ziet er
leuk uit’. Dan maak ik dat vervolgens
na. De kleding die ik maak is kleurrijk.
Ik streef er altijd naar om iets unieks
te maken.

De mensen zijn aardig en
vriendelijk. Maar het is de natuur
waar ik mijn creativiteit uit haal. De
bosrijke omgeving waar ik woon
inspireert mij. Als ik in het centrum
van Arnhem ben geweest kom ik
ook vaak tot nieuwe ideeën voor
het maken van kleding. Door
mensen te observeren zie ik wat
ze dragen. 



Kunst is mij met de paplepel ingegoten. Mijn
vader heeft namelijk kunstgeschiedenis
gestudeerd. Mijn creativiteit heb ik ingezet
door mezelf te ontwikkelen tot grafisch
ontwerper. Toen ik klaar was met de
opleiding ben ik aan de slag gegaan bij
Stichting Rijnstad. Ik merkte al snel dat
Kunstenaars werden afgewezen. Ik vind het
belangrijk dat Kunstenaars erkenning
krijgen. 

"ik heb het naar
mijn zin op 

Kunstportaal"

De belangrijke reden dat ik iedere week met veel enthousiasme naar
Kunstportaal toe kom zijn de mensen die hier werken. Iedereen is hier altijd
zo aardig! Er is begrip voor elkaar en de mensen van Kunstportaal begrijpen
waar het in het leven echt om draait. Ze zijn dan ook niet materialistisch
ingesteld. Zo ben ik ook en dat maakt dat er een goede klik is tussen mij en
de mensen van Kunstportaal.

Arne



Bij Kunstportaal houd ik mezelf bezig
met grafisch ontwerpen. Ik maak
daarbij gebruik van het programma
clipart. In dit programma zijn symbolen
en logo’s te vinden die gebruikt kunnen
worden voor het maken van affiches.
Voor het werk wat ik maak voeg ik
verschillende afbeeldingen samen en
maak ik er een geheel van. Soms pas ik
afbeeldingen ook aan door ze
bijvoorbeeld een andere kleur te
geven. 
In het werk wat ik maak kan ik mijn
levensverhaal kwijt. Ik vind het lastig om
aan anderen uit te leggen wat ik heb
meegemaakt in mijn jeugd. 

"Kunst is mij met
de paplepel
ingegoten"

In het verleden ben ik samen met
mijn vader een project gestart om
respect te creëren voor Kunst.
Samen met mijn vader koos ik voor
de doelgroep jongeren in de
leeftijd van 14 tot 17 jaar. Ons
project heette Hip Hop Freestyle
Socialize, en met dit project wilden
wij laten zien dat graffiti niet alleen
maar geklieder is maar ook een
vorm van Kunst kan zijn. Bij ons
project gaven wij de jongeren de
opdracht om één woord op een
kunstzinnige manier uit te
drukken. Door bijvoorbeeld een
woord grammaticaal te verdraaien,
waardoor het krachtiger overkomt.
Het was een project waar ik met
veel plezier aan gewerkt heb. 

Clipart plaatje



Je zou ook kunnen zeggen dat mijn
passie hier echt tot zijn recht komt.
Voor mij is kunst een
vrijetijdsbesteding. Ik heb geen
ambitie om als zzp’er aan de slag te
gaan met het werk wat ik maak. Ik
ben er tevreden mee dat ik een
vrijwillige bijdrage kan leveren aan
kunst in de maatschappij.

Tekst en interviews : 
Francesca Patti

meer info: www.kunstportaal.nl

Met behulp van het werk wat ik
maak kan ik dit nu beter. Met beeld
leg ik vast wat ik heb meegemaakt
en dat opent deuren voor een goed
gesprek. Ik ben erg trots op een
serie affiches die ik gemaakt heb
over de jaren 80 in Amerika. Ik vind
het leuk als mensen een stukje
nostalgie uit die tijd herkennen in de
door mij gemaakte serie over de
jaren 80. Ik heb het erg naar mijn zin
bij Kunstportaal. Ik kan mijn
creativiteit hier echt de vrije loop
laten gaan.



30 dagen tekenen..
van de  site van BIBW Nijmegen&rivierenland 

bron: https://www.ribwclientenplein.nl/digitale-activiteit/30-dagen-tekenen/
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VIA EEN
IPS TRAJECT
NAAR EEN BAAN
IN DE KEUKEN

ROY IS NU ‘MOOIMAKER’ BIJ ’T
ZUSJE IN ARNHEM

Via IPS-traject naar een baan in de keukenRoy is nu ‘mooimaker’ bij ’t Zusje
in Arnhem. In de keuken van tapasrestaurant ’t Zusje in Arnhem is Roy de
Beijer (29) sinds enkele maanden helemaal in zijn element. Twee dagen in de
week draait hij volop mee in het team dat hun gasten elke avond op een
smaakvol diner trakteert, want ‘lekker eten is een van de mooiste dingen
van het leven’, zegt Roy enthousiast. 
Hij kreeg zijn baan via Individuele Plaatsing en Steun (IPS), een succesvol
arbeidsre-integratieprogramma voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.  

Het is een regenachtige middag in Arnhem als de bedrijvigheid in restaurant ’t Zusje
langzaam toeneemt ter voorbereiding op een avond vol gasten. Zeventig
verschillende, kleine gerechten staan hier maar liefst op de kaart en in de keuken
moeten de koks,
 bij ’t Zusje noemen ze hen “mooimakers” – al die gerechten kennen. 
Roy is een van de mooimakers en draait inmiddels heel goed mee in het team. ‘We
hebben zeven verschillende “kantjes” in de keuken’, legt hij uit. ‘Bijvoorbeeld de grill,
de friteuse, de sauzen en soepen of de salades. Op een avond blijf je continu op één
kantje en doe je min of meer hetzelfde. Inmiddels kan ik op vier kantjes goed aan de
slag, de andere moet ik nog leren kennen. Voor nu is dat prima voor mij. Het is hier
vaak heel hectisch in de keuken doordat het restaurant vaak wel 150 gasten op een
avond ontvangt. Dan gaan er in een paar uur tijd honderden gerechten de keuken
uit, dus dan moet je goed weten wat je doet.’



De afgelopen jaren heb ik niet gewerkt. Sinds zeven jaar woon ik in een groepswoning
van RIBW in Arnhem. Inmiddels ben ik zover dat ik begeleid zelfstandig kan wonen, het is
alleen nog wachten op een geschikte woning.’ Zijn sollicitatie werd heel positief
ontvangen door Robbie en Lisette van der Lugt, de eigenaren van ’t Zusje in Arnhem.
Een lang gesprek was niet nodig. ‘Een uitgebreide brief of bespreking van het CV is niet
aan ons besteed’, vertelt Robbie. ‘Ook zijn psychische kwetsbaarheid zien we niet als
obstakel. In onze visie verdient iedereen een kans en die wilden wij Roy graag gunnen.
We zeiden dus al heel snel: laat maar zien wat je kan. Dat is de beste manier om iemand
te leren kennen.’ Johnny Milder was positief verrast over deze voortvarendheid. Samen
met zijn collega-IPS-begeleiders heeft hij inmiddels al tientallen cliënten aan het werk
gekregen de afgelopen jaren, maar zó snel gaat het doorgaans niet. ‘Ja, ik moet hier wel
een pluim geven aan Robbie en Lisette ook. Ik vind het grote klasse dat ze Roy de kans
geven in deze baan te groeien.’

Dappere stap
De druk die daarmee op het werk ligt, zag
hij bij zijn sollicitatie als een uitdaging.
‘Waarom de lat niet meteen hoog leggen’,
zei Roy tegen IPS-begeleider Johnny Milder
van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. ‘Ik vond
dat heel dapper van hem’, reageert Johnny.
‘Ik had wel even mijn twijfel, maar ik zag
ook meteen zijn enthousiasme en
gedrevenheid. Toen ik hem ging
begeleiden, kwam koken als een belangrijk
interessegebied naar voren. Hij kwam ook
zelf met deze vacature. Roy is een jongen
die de dingen graag goed en serieus wil
doen, dus ik zag het ook als een mooie
uitdaging voor hem.’ Dapper vond Johnny
ook dat Roy in zijn sollicitatiebrief beslist
wilde vermelden dat hij tot het
doelgroepenregister behoort, ofwel een
afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Roy: ‘Ik
wil daar geen twijfel over laten bestaan en
meteen open zijn over wie ik ben. Ik heb
een lichte vorm van autisme weten we
sinds kort en ik heb last van depressies
door een heftige, ingewikkelde jeugd. Door
mijn autisme vind ik het ook moeilijk om
sociale contacten aan te gaan en heb ik
veel behoefte aan structuur in mijn werk
en leven. 



Voordelen voor werkgever
Hoewel dat voor ’t Zusje geen doorslag gaf, heeft een werknemer met een uitkering
vaak verschillende (financiële) voordelen voor een werkgever. Zo zijn er verschillende
financiële tegemoetkomingen voor kandidaten en start een baan vaak met een
proefplaatsing van twee maanden. In die periode wordt er geen salaris betaald en
behoudt de werknemer zijn recht op uitkering. Na die periode kan er een zogenoemde
loonwaardebepaling worden gedaan, waarbij een reëel salaris wordt afgesproken. In
geval van verzuim door ziekte van de werknemer, zijn er in veel gevallen ook
mogelijkheden voor looncompensatie door de gemeente of het UWV. ‘Wij blijven als
IPS-trajectbegeleiders ook nog lange tijd verantwoordelijk voor ondersteuning. Ik heb
regelmatig contact met Roy om te volgen hoe het gaat, maar ik ben er ook als een
werkgever vragen heeft’, vertelt Johnny. 

Deze baan is daar juist ook een mooi begin voor. Veel collega’s zullen dat denk ik niet
eens merken, ik weet ook niet eens of iedereen mijn levensverhaal hier kent. Dat maakt
ook niet uit. Ik wil juist gelijk behandeld worden als anderen en dat gebeurt gelukkig
ook. Ik wil hier net als iedereen heel hard en goed werken.’Dat laatste is Robbie ook
opgevallen. ‘Wij zijn heel tevreden over Roy. En wij behandelen hem ook niet anders
dan anderen, net zoals Lisette en ik ook niet echt de baas willen zijn, maar meer een
collega tussen alle andere mensen bij ’t Zusje. Roy is een fijne jongen om erbij te
hebben, hij heeft al veel geleerd. We kunnen hem alleen nog niet op onze drukste
dagen inzetten, want daarvoor is de hectiek in de keuken waarschijnlijk nog te groot.
Dat geeft ook niet, dat is iets voor de toekomst wellicht. Eerst lekker twee dagen in de
week meedraaien, dan kan hij mooi ervaring opdoen.’

Roy heeft zijn
proefplaatsing inmiddels
ruimschoots achter de rug
en is doorgestroomd naar
een halfjaarcontract. Iets
waar hij trots op is. ‘Ik ben
ontzettend fijn opgenomen
in het team en de collega’s
hebben mij aan alle kanten
geholpen om het werk te
leren in de keuken. De
sociale kant van het werk
vind ik wel moeilijk nog. Dat
is iets waar ik nog aan kan
werken.



WAT IS IPS?
IPS is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij

het verkrijgen en behouden van betaald werk. IPS werkt voor hen beter dan andere re-
integratiemethoden.Mensen met een ernstige psychische aandoening die behandeling
en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen

met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Een IPS-trajectbegeleider helpt
dan met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen

Wil je meer informatie?
Maak kennis met de IPS-trajectbegeleider van jouw regio.

T 026 4424236E ips@ribwavv.nl 

Of maak een afspraak via je persoonlijk begeleider.
   www.werkenmetips.nl/wat-is-ips/

Onderdeel van de maatschappijRoy realiseert zich dat ook. In de toekomst zou hij best
een dag extra willen gaan werken, maar alles op zijn tijd. In combinatie met ook een
toekomstige verhuizing moet er ook niet teveel ineens op zijn bord komen. Hij is al heel
blij om deze stap naar een reguliere, betaalde baan te hebben gezet. ‘Ik voel me weer
meer onderdeel van de maatschappij. Je kan thuis blijven zitten en wachten tot je je
beter voelt, maar dat wil ik niet langer. Ik ben goed genoeg om aan het werk te gaan en
voor een deel mijn eigen kost te verdienen. Bovendien, een depressie zit met haken in je
lichaam, die is niet zomaar weg. Ik kies ervoor om gewoon aan de slag te gaan en de
draad op te pakken. Daar word ik heel blij van. Nu eerst deze baan en straks hopelijk
ook een eigen huisje. Doordat ik nu werk, kan ik daar ook mooi voor sparen.’

 Tekst en fotografie: Ivo Hutten



Yoga &
schilderen
GEVEN MIJ KRACHT....

"Naast yoga en schilderen
houd ik van stilte en rust,

wandelen en een meditatief
leven vol liefde, passie en lol. 

Contact met de natuur en
water, zoals de zee en

watervallen helpen mij om
dingen los te laten. Hier staat

tegenover dat ik ook graag
dans en zing om alles eruit te

gooien!!

Ik deel graag mijn werken
met anderen, het is te koop

maar ik werk ook in
opdracht". 

Interesse in Christien
haar schilderijen? kijk op
kunstportaal.nl en kijk bij

Christien Paumen.

Mijn naam is Sam Soekhram en ben
58 jaar. Ik heb 2 dochters en een
kleindochter. Ik ben sinds 2009 bij de
RIBW in Wageningen. Ik ben
percussionist in verschillende bandjes.
Bij onder andere bigband Sound of
Science (WUR) waar ik 15 jaar bij speel.
Ik doe in Arnhem op werkplaats De
Helling houtbewerking. Daar maak ik
ook cajons.

Ik noem mijzelf een
multimediapersoon. Ik
ben thuis in beeld, geluid
en tekst. Muziek is een
echte passie van mij.
Zonder muziek had ik
bepaalde crisissen nooit
het hoofd kunnen
bieden. 
In ´Believe´ spreekt mij
ook het woord geloof
aan. Voor mij is geloof
iets van binnen, waaraan
ik kracht ontleen. Mijn
creatieve kant heb ik van
mijn moeder. Zij is helaas
in 2007 overleden. En
van mijn vader, die
docent was op de
Landbouwuniversiteit,
heb ik, dat ik een echte
informatiespons ben en
graag analyseer.

Ik ben Paul van Kempen, 52
jaar. Ik ben geboren in de buurt
van Amersfoort, maar mijn
roots liggen vooral in
Wageningen. 

Dit zijn Sam en Paul, zij stellen
zich even kort aan je voor want
zij gaan samen op de ZO website
en het nieuwsbulletin, die om de
2 weken verschijnt, mensen van
de RIBW in het zonnetje zetten
door interviews af te nemen.

In het kader van het ZO-
HERSTEL project ga ik samen
met Paul van Kempen een
aantal interviews afnemen bij
RIBW-clienten. Ik wens jullie heel
veel leesplezier.....

Sam & Paul.

Christien Paumen
Door de yoga heb ik kracht gevonden om mijzelf te
genezen, hierdoor heb ik nooit medicijnen hoeven
te gebruiken. Ik ben erg spiritueel en probeer
altijd naar mijn gevoel en lichaam te luisteren. 

 Schilderen helpt mij mijn creativiteit te
ontwikkelen waardoor ik me sterker voel.
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Een WRAP cursus, wat staat voor
Wellness Recovery Action Plan, helpt je
een levensplan te maken.
Het is een zelfhulp-instrument
waarbij je stap voor stap acties toepast in
je dagelijks leven die bij jou
goed werken. meer info: zo.ribwavv.nl

Voor wie is een herstelcursus? 
Een herstelcursus is bedoeld voor cliënten van
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei die willen
werken aan hun ontwikkeling en herstel. De
cursussen zijn heel verschillend maar hebben
twee dingen gemeen: je komt in beweging en
je ontmoet mensen met soortgelijke
ervaringen als jij.

Wat is een herstelcursus?
In een herstelcursus staat, zoals de naam al zegt, werken aan jouw herstel
centraal. Samen met een ervaringsdeskundig trainer of facilitator ga je actief
aan de slag. De focus van een herstelcursus ligt op zelfhulp en peer-to-peer
support. Dit betekent dat jij en andere cursisten elkaar steunen en helpen.
Tijdens een herstelcursus worden verschillende thema's besproken zoals:
hoop, eigen ontwikkeling, steun, persoonlijke verantwoordelijkheid en
opkomen voor jezelf.



Een
 cursus
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Creatieve
WRAP

bijeenkomst

Leven op rolletjes

Herstel (op) stap

Wijzer
Werken Met

Ervaring
(WWME)

Drama en herstel

Krachtig spel

Op verhaal komen

Stigma...
en nu?

Er zijn zoveel verschillende
cursussen, maar welke past nu
het beste bij jou? Hieronder zie je
verschillende thema's waarmee
gewerkt wordt. 

De betrokken mensen bij deze
cursussen helpen je om het
maximale uit je leven te halen. Zij
leren waar je grenzen liggen en hoe
je deze kunt bewaken. 

Daarbij is het goed voor jezelf
zorgen niet makkelijk maar wel
essentieel!!

Hieronder staan alle soorten cursussen
beschreven.

op zo.ribw.avv.nl
kun je hierover meer info vinden

samen met anderen creatief
bezig zijn

over het verleden, heden
en de toekomst



Sonja deed de WRAP Refresher

‘Door de WRAP heb ik zelf
invloed op wat er gebeurt als ik
in crisis raak. Ik bepaal ook zelf

wat erin komt te staan en
niemand anders. Dat geeft mij

een gevoel van eigen regie.’

‘Ik vond het een fijne bijeenkomst om
samen de thema’s op te frissen en mijn

WRAP up to date te houden.’

Erik deed voor het
eerst de WRAP

cursus

‘Door in deze bijeenkomst creatief
met mijn WRAP aan de slag te

gaan, is mijn WRAP echt tot leven
gekomen en pak ik hem er sneller

bij.’

Jean heeft de creatieve
bijeenkomst gedaan (Alleen te
volgen als je de WRAP cursus

hebt gevolgd)

‘Ik ben m
e door d

eze cu
rsu

s 

bewuste
r g

eworden va
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moment e
n welke wensen ik daarin
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rollen vo
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eerwaarde hebben vo
or m

ezelf

en anderen.’

Marieke heeft de cursus 
 "leven op rolletjes"

gedaan
 

Ervaringen van...Ervaringen van...Ervaringen van...



Peter deed de cursus 
"Wijzer Werken Met
Ervaring " (WWME)

‘De thema’s in de cursus waren divers en met

allemaal kon ik wel wat in mijn eigen

herstelproces. Je krijgt zelf de ruimte om eruit te

pikken waar je iets mee kunt. Het was prettig

om met elkaar ervaringen te delen en daardoor

weer nieuwe inzichten te krijgen.’

‘Na het volgen van de WWME
weet ik het zeker: ik wil gaan

werken als ervaringsdeskundige.
Ik heb de cursus met veel

plezier gevolgd en inmiddels
heb ik me ook opgegeven voor

een opleiding zodat ik er verderin kan groeien’.

Kim heeft de cursus " Herstel (op)
stap gedaan" 

‘Sinds ik wekelijks de cursus
drama & herstel volg herken ik
mijn grenzen beter en kan ik
beter voor mezelf opkomen.’

‘Ik vond het heel bijzonder om mijn
herstelstuk aan mijn familie te

kunnen laten zien’.

Nathalie deed de
cursus kracht & spel

 

Linda deed de cursus Drama
en herstel
 



Zoals je ziet zijn er genoeg mogelijkheden
en zal er altijd iets bij zijn wat bij je past. 

Ga naar de website : 
zo.ribwavv.nl en scroll naar beneden, 
hier zie je verschillende cursussen 
waar je op kunt klikken voor meer
informatie. 

Bij vragen:
stuur je mail naar;
info@zoribwavv.nl

‘Ik ben zo blij met mijn
eigen herstelverhaal, ik
kan dit nu delen met de

mensen die ik zelf
uitkies’.

‘Ik dacht eigenlijk dat ik
zelf nooit stigmatiseer,

maar ik kwam er tijdens
het doen van deze

workshop achter dat dat
niet helemaal klopt. Ik

ben blij dat ik me daar nu
bewust van ben want dan
kan ik makkelijker kiezen
om het anders te doen.’

Marco deed de cursus
 "op verhaal komen" 

Christien volgde
Stigma...en nu?

We hopen dat je mee wilt
doen want jouw aandeel is
belangrijk en wellicht geeft
het jou nieuwe inzichten.



BEDENK EEN
LEUKE
ONDERTITEL BIJ
DEZE FOTO...

PRIJSVRAAG

STUUR JE LEUKSTE, GEKSTE OF ORGINEELSTE
TEKST NAAR ZO@RIBWAVV.NL
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Zomaar een kiekje of een zomers tafereel? Wat
denken jullie dat hier gebeurd?

O P  D E  F O T O  D E E L N E M E R S
V A N  D E  H E R S T E L
W E R K G R O E P  D R A M A  E N
H E R S T E L

SCHRIJF EEN
ONDERTEKST...

WAT
GEBEURT
HIER?



ZOMER-
VERHAAL
D I T  G A A T  E I G E N L I J K  N E R G E N S

O V E R !

M A R I N A  E N D E V E L D

Zomervakantie

in  e igen huis . . .

De film ‘Permanent vacation’ van Jim
Jarmusch komt steeds in mijn
gedachten bij het begin van dit verhaal.
Een film uit 1980 over een jonge man,
die eigenlijk niets te doen heeft en
tijdens een lome zomer al filosoferend
door New York wandelt. Sinds ik
kortgeleden verhuisd ben, heeft mijn
eigen leven hier iets van weg. Mijn huis
is net een vakantiehuis en het voelt
alsof ik voortdurend op vakantie ben.
De drang om écht op vakantie te gaan
was hierdoor (en door Corona) niet zo
groot, dus ik besloot thuis te blijven.
Een ‘(permanent) staycation’! 

Ik vond het ook niet noodzakelijk om te
doen alsóf ik op vakantie was, door het
ondernemen van uitjes in de buurt of
verder weg. Nee, lekker thuis zijn met alles
wat je nodig hebt onder handbereik. Je
eigen spullen, boeken en kranten. Lezen,
koken en planten water
geven. Flesje water en een ventilator in
tijden van grote hitte en een goed
boek. Af en toe boodschappen of een
wandeling in de mooie omgeving. Wat
afspraken met vrienden, familie en
bekenden. Mijn huis ademt nog wel de 
sfeer van lampen die nog niet zijn
opgehangen en snoeren die nog
weggewerkt moeten worden. Maar van
klussen heb ik dan wel weer vakantie.
Eigenlijk dus geen vakantie, maar toch
vakantie.



De zomer trekt aan mij voorbij. Dan weer droog en heet, met af en toe onweer, dan
weer wisselvallig met af en toe een bui. Behalve aan het weer, zie ik ook de zomer aan
de schappen in de supermarkt. Meloenen, meloenen, meloenen. Bramen, frambozen,
blauwe bessen, rode bessen, zwarte bessen. Kortom zomerfruit. In grote getale
voorhanden.Dat brengt mij meteen bij de ongenode gasten in mijn huis: fruitvliegjes.
Onder controle nu, maar een flinke klus. Een minpuntje in de zomer net als wespen,
teken, de eikenprocessierups en zonnebrand. Smeren, smeren, smeren. Alsof je niets
beters te doen hebt. Het voordeel van niet op vakantie zijn is meer tijd en minder
stress. Ik hou tijd over om te putten uit (voor wie de WRAP hebben gedaan) mijn
gereedschapskoffer voor een goed gevoel. Luieren, lezen, wandelen, koken! 

Er is ook meer tijd voor de confrontatie
met mezelf. Dit komt extra hard binnen
deze zomer, omdat ik nu alleen woon. Ik
kom mezelf steeds tegen, maar niet in
negatieve zin. “Hallo jij, ben je daar weer!”
En dan geef ik mezelf een schouderklopje.
Ik merk dat ik veel nieuwe kwaliteiten bij
mezelf ontdek. Of dat ik me kwaliteiten
herinner, waarvan ik vergeten was dat ik ze
had. Zoals zelfredzaamheid, goed alleen
kunnen zijn, goed kunnen plannen,
initiatieven willen nemen en stappen willen
zetten in mijn eigen ontwikkeling oftewel
ambitieus zijn. Voor veel mensen is
verhuizen een life event. Het levert veel
stress op. Voor mij was het ook een
bevrijding. Dat merkte ik pas achteraf,
want ik wilde helemaal niet verhuizen. Ook
herstel, naast de stress. Maar vakantie kan
nét zo stressvol zijn, al realiseer je je
dat vaak niet. Deze zomer ben ik relatief
zonder stress. Dankzij géén vakantie.
Maar het nieuwtje van de verhuizing is er
een beetje af en nu merk ik dat het
flink aanpoten is met al die nieuw
ontdekte kwaliteiten.

Ik kom mezelf steeds
tegen, maar niet in

negatieve zin. “Hallo jij,
ben je daar weer!” En

dan geef ik mezelf een
schouderklopje.

Soms is het stressen om zelf overal
verantwoordelijk voor te zijn. Zelfs
voor relaxen tijdens mijn vakantie
thuis. Vier het leven, maar je moet
wel zelf de slingers ophangen.
Helemaal zonder stress bestaat
voor mij niet, denk ik. Ik had de
associatie dat vakantie in eigen
huis niets doen betekent en dat dit
verhaal dus nergens over ging. Bij
nader inzien valt er met niets doen
toch een heleboel te beleven.

Marina Endeveld 



een glazen fles met brede hals (anders kan je theezakje er niet in en uit) of een karaf.
Theezakjes : Groene thee (met…) of witte thee;
Tip van Jojanneke: "Even bijkomen thee" of "Fruit fusion ananas/citroen" van Pickwick en
daarbij zoethout thee van Zonnatura (voor een zoetere smaak, ipv suiker) Kruidenthee
kan ook of experimenteer met zwarte thee of Oolong!!

Zelf ijsthee maken, 
zonder suiker (bevat minder cafeïne en meer anti-oxidanten)  

Nodig:

     
                                                                      Verras jezelf

aan de slag (maak het de avond ervoor)
Vul de fles met koud kraanwater, hang er 1 zakje fruit fusion in of dus een andere smaak die
je lekker vindt. Ik doe er voor een zoetere smaak een zakje zoethout thee bij. Doordat je het
klaarmaakt in de koelkast en dus met koud water laat trekken, zijn de smaken van de thee al

heel anders (milder en zoeter) dan wanneer je dit met warm/heet water doet.
Sluit de fles/pot af en zet de hele nacht in de koelkast, zodat de zakjes goed kunnen trekken.

De volgende ochtend is hij klaar! Haal de zakjes eruit. 
Vul je favoriete glas en voeg er eventueel een schijfje citroen aan toe 

of een blaadje munt. Deel het met de mensen om je heen en laat ze proeven !

Veel plezier met dit recept en laat ons weten 
wat jouw favoriete smaken zijn!

Groetjes Jojanneke



De activiteiten Inloop
Een paar keer per week kom ik bij onze
eigen activiteiten, in de Inloop. Ik kom er
graag, want ik ontmoet er weer andere
mensen. Lekker met een kopje cappuccino
erbij en af en toe creatief bezig zijn. Ik ben
niet zo creatief vind ik zelf, dus het gaat mij
meer om de gezelligheid.

Mooie momenten
van Coby...
EEN  BEELDVERHAAL  OVER  

COBY  MEURKES ,  ZE  I S  67  JAAR  OUD  EN

WOONT  I N  ARNHEM .

Koffie voor de tv
In de ochtend helpen ze me met douchen en
aankleden. Ik ben gek op kleding en zorg er
graag voor dat alles bij elkaar past qua kleur.
Helaas kan ik niet zelf even lekker gaan
winkelen, ik moet wachten tot iemand tijd
heeft om mee te gaan. En tijdens Corona
mochten we heel lang helemaal niet naar de
winkels toe.

Tip van Coby: 
"Wees gewoon jezelf,
dat doe ik ook. Dat is

heel belangrijk".



Gym
1 a 2x per week doe ik
mee met een gym
groepje, bij ons beneden
in de Inloop. Zo blijf ik
soepel en we lachen
meteen wat af samen.

In de tuin (strand)
Ik ga niet zo
makkelijk zelf naar
buiten, want ik
beweeg me niet zo
goed. Buiten geniet
ik graag van de frisse
lucht, het zonnetje
en de natuur.
Gelukkig mochten
we tijdens de strenge
Corona lockdown
nog wel in onze tuin
zitten. Nu mogen we
weer wat verder weg
op pad.

"Buiten geniet
ik graag van

de frisse lucht,
het zonnetje en

de natuur".

tekst en foto's :
Jojanneke Liet



F R A N C E S C A  P A T T I
V E R T E L T  O V E R

Sinds mei 2020 ben ik aan de slag gegaan als vrijwilliger bij het
Kunstportaal. Ik heb een gerichte taak waar ik wekelijks mee aan de slag
ga, namelijk het interviewen van de kunstenaars (cliënten) op
Kunstportaal. Doel van de interviews is om de kunstenaars een gezicht te
geven. Zodat geïnteresseerden van Kunstportaal een beeld krijgen wie er werken
en waarom.  De interviews worden onder “biografie” op de website geplaatst
(kunstportaal.nl). Centraal in de interviews staat de betekenis van Kunst van de
cliënten. Vragen als: ‘Waar haal je inspiratie vandaan als je iets maakt? of ‘Wat
draagt Kunst bij aan je herstelproces?’, komen aanbod in de interviews. Ik haal
veel plezier uit het afnemen van de interviews. Ik ben veel te weten gekomen 
over Kunst. 

Kunst en de meerwaarde
Ik ben mij er bewust van geworden dat kunst zoveel meerwaarde kan hebben
voor mensen. Zo zei iemand dat kunst bijdraagt om oude wonden te laten helen
om zo iets af te kunnen sluiten in je leven. Het leuke aan het houden van de
interviews is dat ik diverse cliënten ontmoet met hun eigen levensverhaal. Dit vind
ik persoonlijk een waardevolle ervaring. Van nature ben ik namelijk iemand die
altijd geïnteresseerd is in hetgeen wat mensen beweegt en motiveert. 

Vrijwilligers
werk 

B I J  D E  R I B W  A V V



Enthousiast geworden over het
doen van vrijwilligerswerk bij
RIBW AVV? dan kun je contact
opnemen met Ria Kleyzen. Zij is
vrijwilligers- coördinator. 

Goed om te weten is dat reiskosten
worden vergoed. En net als het
werk van de medewerkers wordt de
inzet van vrijwilligers enorm
gewaardeerd. Om de vrijwilligers te
bedanken voor hun bijdrage krijgen
zijn ook jaarlijks een kerstpakket.

Vrijwilligerswerk bij de RIBW AVV
Ik ben erg tevreden over het doen van vrijwilligerswerk bij RIBW AVV. Mijn
intake heb ik als prettig ervaren omdat er echt naar mijn interesses werd
gekeken. Wat ik wilde halen uit het doen van vrijwilligerswerk stond centraal in
het gesprek. Op basis van die informatie is de vrijwilligerscoördinator op zoek
gegaan naar een passende vrijwilligersfunctie voor mij. Anders gezegd,
maatwerk werd geleverd om uiteindelijk tot een goede match te komen
tussen mij en de organisatie.

Visie
Er is een duidelijke visie als het gaat om
de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers
worden bij de RIBW AVV ingezet om bij
te dragen aan het herstel van de
cliënten. Zelf vind ik dat een erg mooie
doelstelling.

Een vrijwilliger heeft simpelweg vaak de
mogelijkheid om echt iets te
ondernemen met de cliënt, zoals
bijvoorbeeld een kopje koffie drinken in
de stad. Ik geloof erin dat juist dat soort
activiteiten bijdragen aan het
welbevinden van de cliënten.

"Ik denk dat een vrijwilliger, in
vergelijking tot een professionele

hulpverlener, laagdrempelig bij kan
dragen aan het participeren in de

maatschappij".



Kleurplaat
voor

volwassenen
O N T W E R P :  S A S K I A  S T E G E M A N



BLOG LEONIE
       .  RIBWAVV .NL

OM  DE  TWEE  WEKEN  SCHRIJFT  LEONIE  VAN  DONGEN  OVER

HAAR  LEVEN . . . .

Ik heb de blogs gelezen en herken er zelf wel

een en ander in. Het is echt een idiote

periode nu met alles wat er speelt. Ik ben

benieuwd naar de volgende blogs. 

Wat een mooi, gevoelig, persoonlijk en

toegankelijk verhaal!!! Ik ben nu al fan van

deze blog!

Ik lees elke week de blog en herken er best

veel in bij mezelf. Mooi dat Leonie haar

ervaringen zo met anderen wil delen!

Om de twee weken schrijft Leonie van Dongen een stukje over haar leven. De leuke

interresante en herkenbare verhalen van Leonie, met bijpassend beeld, verschijnen om de

twee weken op de Zo website onder de pagina van Digitale daginvulling.

De blog is in een heerlijk spannende stijl geschreven!

Ik vind het mooie stukjes en heel herkenbaar. Het is fijn geschreven, het leest makkelijk weg.

Lees hieronder welke leuke reacties we al hebben binnen gekregen van de lezers.



Dit zomermagazine werd mede mogelijk gemaakt door de RIBW, de ZO, Kunstportaal en alle mensen die
hiermee verbonden zijn. Het adviesteam voor digitale daginvulling, wat bestaat uit Jessica Gerritsen, 
Linde Notmeijer, Jojanneke Liet, Inger van Hattum, Manon Tamboer en Lynke van den Eertwegh, heeft
ervoor gezorgd dat dit magazine tot stand is gekomen. Dit team is opgericht vanwege de lockdown in de
Coronatijd. Onze dank gaat uit naar Fransesca Patti, Eva Klein Brinke en Antionette Venhorst en Ineke
Kwint. 

Wil je graag laten weten wat je van dit magazine vindt, of heb je vragen, dan kun je mailen naar
zo@ribwavv.nl of een mail sturen naar Lynke van den Eertwegh (vormgeving&redactie),

l.vandeneertwegh@ribwavv.nl 

open podium
wil jij ook je kunstwerk, lied of talent delen? kijk eens op:
zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/open-podium

Leny Woudstra Tim Bertrams

Dick DalPaul van Kempen


