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Ik ben een aantal jaar lid geweest van de website
www.nieuwemensenlerenkennen.nl. Daarop
worden door leden allerlei activiteiten
georganiseerd waar je je voor in kunt schrijven.
Op die manier heb ik, toen ik net in Den Bosch
woonde, een aantal mensen leren kennen in de
omgeving waarmee ik nu nog steeds goed
bevriend ben. 

Ook ben ik in die tijd naar een kerstborrel in de
buurt geweest, daar heb ik mijn beste vriendin
leren kennen. 

Ik heb vrijwilligerswerk gedaan op een wijkplein,
bij een netwerkorganisatie voor werkzoekenden
en bij diverse stichtingen. Hier heb ik onder
andere één van mijn beste vrienden aan
overgehouden, en via hem een heel nieuw
vriendengroepje waarmee ik zowel individueel als
in de groep regelmatig afspreek. 

Ik ben lid geworden van D66, ga regelmatig naar
congressen en heb een tijdje deelgenomen aan
bijeenkomsten en een themagroep in Den Bosch.
Allereerst natuurlijk omdat ik achter de
standpunten sta en de partij wil steunen, maar
daarnaast kom ik op die manier natuurlijk ook
gelijkgestemden tegen en creëer ik een
mogelijkheid om nieuwe contacten te ontmoeten.

Ik ben, sinds mijn interesse in Tiny Houses, lid
geworden van diverse facebookgroepen en heb
verschillende evenementen en een workshop
bezocht. Ook hier primair omdat het thema me
aansprak en ik er zelf verder mee wilde, maar wel
met bijkomend effect dat ik me onder mensen
begeef met dezelfde interesses en manier van
leven. 

I

Ik heb een tijdje een ADHD café bezocht en ben naar diverse evenementen en congressen voor lotgenoten of ervaringsdeskundigen geweest. Hier heb ik
meerdere mensen leren kennen waarmee het fijn is om ervaringen te delen omdat we aan een half woord genoeg hebben. Met een aantal heb ik
(voornamelijk via facebook) nog af en toe contact.

Ik ben lid geweest van verschillende forums, van gezellig kletsen tot ervaringen delen over bijvoorbeeld ADHD. Ik heb zo meerdere mensen leren kennen waar
ik jaren mee bevriend ben geweest en waarvan ik er één nog steeds regelmatig zie.

Ik kan zelfs wel zeggen dat ik het zonder steun echt niet zo goed gered had, dan was ik lang niet zo ver gekomen en had ik er een stuk slechter bij gezeten. Ik heb
twee lange relaties gehad, dus weet hoeveel steun je daarin kan ervaren. De afgelopen zes jaar ben ik echter al, op een enkele korte relatie na, vrijgezel. Gelukkig
heb ik wel goede vrienden en familie om me heen die altijd bereid zijn om me te steunen en er voor me zijn als ik ze nodig heb. Ik prijs me daar echt enorm
gelukkig mee.
Ik heb wel altijd mensen om me heen gehad, maar de mate van steun is wel eens anders geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld regelmatig ervaren dat ik niet werd
geaccepteerd zoals ik was, waardoor ik, terwijl ik enorm mijn best deed, steeds teleurgesteld werd. Sinds mijn puberteit is mijn vriendengroep meerdere keren
veranderd en inmiddels kan ik al geruime tijd zeggen dat ik alleen nog maar mensen om me heen heb waar ik me goed bij voel, die me accepteren zoals ik ben en
me daar juist ook om waarderen. Als ik als een ongeleid projectiel door de huiskamer stuiter en per ongeluk iets omstoot dan mag dat er zijn; die buien horen bij
mij en juist daarom houden ze van me.
Het heeft me door de jaren heen wel de nodige teleurstellingen gekost, zowel doordat anderen afstand van mij namen als dat ik zelf besloot om afstand te nemen
omdat de vriendschap me geen goed (meer) deed. Dat was niet makkelijk, maar ik heb ook ervaren dat die afstand tegelijkertijd ook ruimte maakt voor nieuwe
contacten, contacten die gezonder zijn en beter bij me passen. Ik heb daarentegen ook geleerd dat dat niet vanzelf gaat. Ik heb door de jaren heen aardig wat tijd
gestoken in actief in contact komen met nieuwe mensen, met wisselend succes, maar met uiteindelijk dus wel een mooie club mensen om me heen als resultaat.
Een aantal voorbeelden van stappen die ik heb gezet:

Steun steun, ik weet niet wat

ik zonder had gemoeten.



Ik werk inmiddels ruim zes jaar als ervaringsdeskundige, vrijwillig en betaald, bij verschillende organisaties. Op de verschillende werkplekken ben ik veel andere
ervaringsdeskundigen en lotgenoten tegengekomen waarvan ik er meerdere regelmatig spreek en één een goede vriendin is geworden.

 Niet alles wat ik heb gedaan heeft nieuwe blijvende contacten opgeleverd, maar dat hoeft ook niet. De kunst is denk ik om ervoor open te staan en het niet op te
geven. Nieuwe contacten kom je tegen als je de deur uit gaat (wat in de huidige situatie natuurlijk niet zo makkelijk is, maar in de toekomst hopelijk wel weer snel kan)
of als je je op online platforms bevindt. Het is een kwestie van proberen en jezelf onder de mensen begeven, op die manier creëer je kansen om mensen te
ontmoeten en dan zit daar misschien wel een mooi nieuw contact bij.

Daarnaast is het belangrijk om, als je iemand bent tegengekomen waarmee het klikt, erin te blijven investeren. Als je je inzet om het contact blijvend te onderhouden kun je
elkaar beter leren kennen en kan er een mooie vriendschap uit ontstaan. Bij mezelf merk ik dat ik het daarbij helemaal niet zo erg vind als ik vaker degene ben die het initiatief
neemt. Als de momenten dat we elkaar zien positief zijn en ik daarin de wederkerigheid voel, wil ik best wat meer energie steken in het maken van die afspraken. Ik zie het ook
een beetje als simpelweg verschillen per persoon, mij gaat het initiatief nemen makkelijk af en een ander is weer beter in attentheid bij speciale momenten (daar ben ik dan weer
niet bijster goed in). Ik merk dat de manier waarop vrienden mij steunen en andersom waarop ik hen steun sowieso vaak verschillend is. Zo heb ik een vriend die dyslexie heeft
en die ik een tijdlang heb geholpen met het verwerken van zijn mail. Omdat koken voor mij echt een heel ding is deed hij dat op die momenten voor mij en dat hielp mij dan weer
enorm. De steun die ik ervaar bij de mensen die ik momenteel om me heen heb is heel divers. Het kan gaan om praktische steun (zoals koken of klussen rondom mijn huisje),
mentale steun (in de vorm van luisteren, meedenken of vertrouwen uiten dat ik het kan), samen lol hebben of samen dingen doen of beleven (zoals een moeilijk telefoongesprek
of de aankomst van mijn huisje op de camping). Alle vormen zijn even belangrijk en waardevol voor me, ze geven me het gevoel dat ik niet alleen ben, dat ik er niet alleen voor
sta, dat ik niet alles alleen hoef te doen. Het motiveert me en sterkt me om stappen te zetten die ik heel spannend vind en om door te zetten en vol te houden als ik het moeilijk
vind. Door de steun van mijn vrienden en familie blijft mijn leven, ook tijdens de downs (en bijvoorbeeld nu de coronacrisis), draaglijk en de moeite waard. Inmiddels weet ik
aardig voor welke steun ik wie het beste kan vragen. Het heeft wel even geduurd voordat ik het ook daadwerkelijk dúrfde te vragen. Dat is wel een dingetje, vragen om hulp of
steun is alles behalve makkelijk. Ik heb inmiddels geleerd dat mensen die om je geven je graag wíllen helpen, en het daarom zelfs juist prettig kunnen vinden als je het vraagt.
Toch gebeurt het me nog steeds wel dat ik in een situatie zit waar ik echt wel steun bij kan gebruiken, maar dat ik het niet durf te vragen omdat ik bang ben dat ik de ander belast
bijvoorbeeld. Vaak blijkt dan achteraf dat ik met gerust hart had kunnen bellen en wordt me op het hart gedrukt om dat een volgende keer ook echt te doen. Wat mij daarin heel
erg geholpen heeft is het onderwerp steun met een aantal nauwe contacten op een ontspannen moment bespreken. Zo heb ik het er met mijn beste vriendin regelmatig over
hoe we elkaar kunnen steunen, zodat we goed weten wat we aan elkaar hebben. Het maakt het daadwerkelijk vragen van steun op het moment dat het nodig is ook makkelijker
als je het er al over gehad hebt en weet dat de ander er voor je wil zijn.

Leonie van Dongen

Ben je naar aanleiding van deze blog geïnspireerd geraakt om ook op zoek te gaan naar nieuwe
contacten? Voor cliënten van RIBW AVV is het mogelijk om je aan te melden op
www.durfjijmetmij.nl. Het is gratis en er kunnen zich alleen mensen aanmelden die in behandeling
of begeleiding zijn bij één van de aangesloten GGZ organisaties, je komt er dus alleen mensen
tegen die ook het een en ander in hun leven hebben meegemaakt. Je kunt bij aanmelding
aangeven of je op zoek bent naar vriendschap of een relatie, of allebei. In de tijd dat ik in
behandeling was bij de GGZ had ik geen weet van deze site en was die denk ik ook niet voor mij
toegankelijk omdat de organisatie geen lid was, maar anders was ik er vrijwel zeker lid van
geworden. Gewoon, om eens te kijken wie ik er tegen zou komen en of er met iemand een klik
was. Het kan natuurlijk tegenvallen, maar mijn ervaring is dat het ook positief kan verrassen dus
persoonlijk vind ik zoiets altijd het proberen waard. Wie weet komt er wel een mooie vriendschap
uit of kom je er je nieuwe liefde tegen!



Sam&
Paul

     I N  G E S P R E K  M E T . .

Interview met Dorry Verbruggen

Dorry Verbruggen is 63 jaar en activiteiten begeleider bij DACT in Huis van de
Wijk; Ons Huis /Stadsatelier in Wageningen. Via wat projecten rolde ze
eigenblijk in dit werk. Het werken met de computer vind ze het minst leuk
aan haar werk, maar dat is verder geen probleem om haar werk goed uit te
kunnen voeren.Coördinator Ottelien Groenenberg (zie verder interview)
noemt haar lachend een soort moeder Theresa van Ons Huis en dat is uiterst
positief bedoeld.Dorry; ik heb geen specifieke opleiding voor activiteiten
begeleider, wel voor Thuisbegeleider. Daar was het afwisselend druk of
rustig. Ik heb een vast contract van 32 uur, daar ben ik heel blij mee.Ze
vervolgt: ‘ik ben niet handig op de computer zoals ik al eerder zei, het is beter
om mij iets anders te laten doen. Daarom kwam na haar werk bij de
thuisbegeleiding Huis van de Wijk “Ons Huis” in beeld, ook van Solidez. 

Ik ben begonnen met een middag in november 2013 en van lieverlee hebben
we de inloop van de RIBW overgenomen. Daar kwam ik diverse mensen
tegen, die ik al kende van de thuisbegeleiding.’‘Het leuke van dit werk vind ik,
is als de deelnemers hier een leuke ochtend of middag hebben en met een
fijn gevoel naar huis gaan. Daar wordt ik dan ook blij van. Dan hoop ik dat ze
dat gevoel voor die dag kunnen vast houden!.

’Dorry mag in haar vrije tijd graag slapen om vooral tot rust te komen.
Daarnaast luistert ze naar de betere rockmuziek zoals van de Golden Earring
en Pink Floyd. Haar absolute favoriet is Cat Stevens, een zanger die in de 70s
goed scoorde met onder andere de  hit ‘morning has broken’. Na die tijd
hebben we weinig meer gehoord van Cat Stevens, maar het schijnt dat hij
goed kan leven van de royalty’s die zijn muziek nog steeds oplevert.Dorry
verwoordt het zelf zo: ‘ik hou van muziek, vooral die bands van vroeger. Uriah
Heep, Status Quo, Deep purple, Pearl Jam, Van Morrison.. maar de aller-aller
leukste is Cat Stevens!!! Ik vind kliederen met verf heel leuk en hou van koken
en eten!’.

In deze editie van ‘in gesprek met Sam en
Paul’ tackelen ze voor de verandering
twee werknemers van Solidez, die
werkzaam zijn in Huis van de Wijk; 'Ons
Huis’. 

De geïnterviewden zijn;
 Ottelien Groenenberg en Dorry
Verbruggen.



bergIntroductie

Ik ben Ottelien Groenenberg en ben coördinator van Ons Huis zoals ze dat ook
noemen wijk coördinator. Dat is voor het buurt opbouwwerk. Dus naast de functie
in Ons Huis ben ik ook wijkgericht aan het werk om de leefbaarheid in de wijk te
bevorderen, zoals ze dat zeggen. Ook ben ik coördinator van DACT, dagbesteding.
DACT staat voor dag activering , dat is waar de dagbesteding van Ons Huis onder
valt. Deelnemers van DACT komen door doorverwijzing van o.a. RIBW, Pro
Persona, FACT-team.  (mensen die b.v. begeleiding  krijgen van een psychiatrisch
verpleegkundige na hun opname) iemand is opgenomen geweest (b.v. met een
psychose) en komt weer thuis maar het is wel nodig dat die vrij snel een dag
invulling heeft. 

Kunnen ze bij jullie altijd terecht? 

‘Omdat wij zonder indicatie werken tegenwoordig hoeft de aanvraag niet eerst via
de gemeente en kunnen wij bij wijze van spreken iemand gelijk al plaatsen zodat
ze de volgende dag hier al kunnen beginnen. Soms melden mensen zich zelf aan.
Soms komen mensen hier omdat ze zichzelf aanmelden. Maar het is vooral RIBW,
Pro Persona, FACT-team, Thuisbegeleiding en Maatschappelijk werk. Dus mensen
kunnen van allerlei problemen hebben. Op psychisch gebied vooral.

Hoe ben je beland in dit werk?

Nou in dit werk als je heel specifiek bedoelt de dag activering
was dat voor mij wel een uitdaging. Ik heb altijd gewerkt in het
sociaal Domein en in de Cultuur sector. Dus als Sociaal
werker ben ik wel wat gewend. Heb voor verschillende
organisaties gewerkt maar de dagbesteding hier en DACT is
nieuw voor mij, maar ik heb wel in m’n persoonlijk leven door
allerlei dingen in mn familie heel veel met die kant te maken
gehad dus de doelgroep was voor mij niet vreemd.

Wat is je opleiding om dit werk te doen?

Opleiding; onder andere HBO Creatief Educatief Werk,
richting Sociaal Cultureel Werk aan de Kopse Hof in
Nijmegen.Waarom is het werk zo leuk? Omdat er geen dag
hetzelfde is en omdat we werken met een bijzonder
interessante doelgroep; mensen die vaak veel hebben
meegemaakt in het leven waardoor ze wijsheid hebben
opgedaan, maar ook enige kwetsbaarheid. Mensen met een
achtergrond binnen de GGZ of een verslavingsachtergrond of
wat dan ook, die het nodig hebben om enige ondersteuning
bij een dag/weekinvulling te krijgen en bijvoorbeeld aan de
slag gaan om hun sociale netwerk te verbreden, sociale
vaardigheden te bergroten enz. Ik vind het bijzonder mooi om
hier een bijdrage in te kunnen leveren als coördinator van dit
Huis van de Wijk in Wageningen van Solidez.

Wat is je hobby of specialiteit?

Hobby’s; lezen, motorrijden, muziek; speel accordeon, een beetje drum en luister
graag jazz en funk en soms ook klassieke muziek. Verder houd ik van Theater en
speel in een drama/toneelgroep.Ottelien was vroeger idolaat van het minder
bekende werk van Earth, Wind en Fire. Die band had hits als ‘Fantasy’, September’
en ‘running tot he bank’ eind jaren 70 en begin jaren 80. Daarna werd het stil rond
de formatie uit Amerika, ofschoon hun muziek het in de disco verrassend goed
doet.

Vijf vragen aan…..Ottelien Groenen



“KUNSTportaal digitaal momentje: Foto Challenge deel 2 

Hij is tijd voor een tweede Foto Challenge. Dus pak je mobiele camera er weer
bij en ga nogmaals lekker de buitenlucht in, maak een ommetje of haal een
frisse neus in de tuin. 

Challenge thema: Sporen 

Een spoor laat een eerdere aanwezigheid zien. Het is een afdruk die is
achtergelaten. Een spoor kan een afdruk in de grond zijn van schoenen,
voeten, poten, banden. Maar ook een weggegooid klokhuis of een
hondenhaar is een achtergelaten spoor. Een gebouwd nest, een aangeknaagd
stuk boomschors of graafsporen verklappen tevens een eerdere
aanwezigheid.  

Challenge: Kijk om je heen en ga op zoek naar sporen. Denk ook na hoe je zelf
een spoor achter kunt laten. Leg het spoor vast op beeld.  

Denk bij het fotograferen na over de compositie. Hoe of waar plaats je de
sporen in het beeld? Kies een interessante invalshoek of standpunt. 
Probeer eea. uit en kijk wat het doet met het beeld. 

Wil je een specifiek spoor achterlaten in de vorm van je gezicht in de sneeuw?
Doe dan mee aan de tip van de week, de Snowface challenge, in dit
nieuwsbulletin.

Fotografeer ze!

Kunstportaal
FOTO CHALLENGE DEEL 2
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Zoon tekent boek over bipolaire vader

25 JANUARI 2021 | DIGITALE ACTIVITEIT, HERSTEL, KIJKEN,
LEZEN

Timo is illustrator en heeft een vader die bipolair is. Hij tekende
en schreef een boek over zijn vader.‘In Until One Sunday We
Didn’t words and images are connected on black and white
pages illustrating my personal experiences of growing up with a
father who becomes a different person from one day to the
next.You see my father is bipolar. And this book is as much
about him as it is about me dealing with his condition.’Bekijk
hieronder wat voorbeeldpagina’s in een filmpje.

het is hier te koop:https://timokuilder.com/Book



Tot het volgende nieuwsbulletin!!!


