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Blog Leonie
15-03-2021, CORONA BLOG 26: TERUGKERENDE

ELEMENTEN

 Ik merk dat ik het soms echt wel lastig vind om weer een nieuw thema voor
een blog te bedenken. Het leven is monotoon, er gebeurt weinig, we zitten in
een sleur, we zitten zo goed en zo kwaad als het kan de situatie uit. Veel van de
thema’s die ik tijdens de corona periode ben tegengekomen heb ik al wel
aangehaald. Ik heb, bij gebrek aan inspiratie, vandaag al mijn blogs eens
teruggelezen en heb er aardig wat terugkerende elementen in herkend. 
 Ik schreef over een aantal corona gerelateerde onderwerpen zoals de
coronatest, het mondkapje en de avondklok. Daarnaast valt het op dat het
vooral veel gaat over de steeds veranderende (en soms onduidelijke)
maatregelen, de onzekerheid en het continue beroep op aanpassingsvermogen
en veerkracht waar ik met vlagen veel last van heb. Het valt op dat ik daardoor
ook meer last heb van andere omstandigheden, zo schrijf ik bijvoorbeeld over
het nieuws, de rellen en komt het weer opvallend vaak terug (storm, hittegolf,
herfst en sneeuw). Mijn manier om ermee om te gaan is veelal om te proberen
te accepteren wat er gebeurt en erin mee te bewegen en, waar dat kan, terug
te grijpen naar de basis, vaste routines, structuur en vertrouwdheid om me
heen. 



 
Daarentegen ervaar ik ook de inactieve pauzestand en enorme sleur, en
daarmee de behoefte aan alles wat juist niet vertrouwd en gestructureerd
is, maar dan op een positieve manier. Toch voel ik ook dat de situatie zoveel
van me vraagt dat ik dat er op dit moment eigenlijk helemaal niet echt bij
zou kunnen hebben. Er zal eerst wat in de beklemmende situatie moeten
veranderen voordat ik weer ruimte kan gaan voelen om “uit de band te
springen”, om te genieten en te leven. En dat is ergens natuurlijk ook maar
goed ook. 
 Vorig jaar na de eerste lockdown ervaarde ik ook dat de terugweg niet
zomaar vanzelf gaat. Toen schreef ik dat het heel fijn, maar ook echt weer
wennen en vermoeiend was omdat je wederom moet schakelen en aan de
nieuwe situatie moet wennen. Nouja, nog een keer schakelen kan er straks
ook nog wel bij, het gaat dan in ieder geval de goede kant op. 
Nu maar hopen dat het niet eerst nog erger wordt en dat het
terugschakelen dichtbij is. 

 

Zo ben ik eigenlijk de hele periode wel bezig geweest met mijn uitdaging
om weer beter in contact te komen met mijn gevoel, ernaar te luisteren
en ervoor te zorgen. Dat is nog steeds een uitdaging, een doorlopend
proces. Verder zie ik toch ook vaker het thema terugkomen rondom mijn
plek innemen en durven ontvangen van anderen. De angst om het niet
goed te doen of tot last te zijn, het onheilspellende idee wat anderen wel
niet van me zouden kunnen denken, dat komt toch nog vaker terug dan
ik dacht. 

 Ik lees door mijn verhalen heen
dat ik, naast dat ik van allerlei
dingen toch wel de nodige last
heb, ook echt wel mijn best doe
om de boel bij elkaar te houden,
mezelf te blijven motiveren en
waar nodig een schop onder mijn
kont te geven om er niet in te
blijven hangen en door te blijven
gaan. Door de periode dat ik de
blogs schrijf heen komen ook een
aantal persoonlijke thema’s vaker
terug. 



Meerdere keren overigens ook gerelateerd aan corona situaties, zoals de
coronatest en het mondkapje, deze hele situatie heeft ook nieuwe
aanleidingen gegeven om onzeker over te kunnen zijn. Tot slot komt ook
het betekenisvol bezig kunnen zijn regelmatig terug, en daaraan gelinkt het
overvragen van mezelf als ik daarin doorschiet. Beide zijn voorbij gekomen
en beide blijven ook aandachtspunt.  
Gelukkig zijn het geen verbazende thema’s voor me, alle drie lopen ze als
rode draden door mijn leven en proces heen en dat zullen ze denk ik ook
de rest van mijn leven wel blijven doen. Gelukkig word ik er wel steeds
wijzer in, in de zin van dat ik steeds beter leer omgaan met wat ik erin
tegenkom. 

En dat brengt me aan het einde van deze blog, een kortere deze keer
omdat alle voorgaande blogs lezen ook de nodige tijd kostte (jeetje, wat kan
ik een boel schrijven zeg!). Ondanks het gebrek aan inspiratie is er toch wat
zinvols uitgekomen vind ik zelf, ik heb weer een opgefrist beeld van waar ik
allemaal mee bezig ben geweest en ook welke inzichten ik heb gehad en
welke stappen ik heb gezet. En laat dat nou een van de dingen zijn die uit
het proces met de haptotherapeut naar voren kwam: dat ik meer oog en
waardering mag hebben voor wat me wél lukt, want dat plaatst de dingen
waar ik moeite mee heb in een realistischer perspectief. Het is echt niet
alleen maar kommer en kwel, er gebeuren ook genoeg goede dingen en het
helpt om die te zien en bewust te ervaren, dan kan ik de rest ook
makkelijker aan. 

Platte tekst toevoegenEr zijn een
aantal dingen die ik als
aandachtspunten of vragen in
de blogs heb genoemd om in de
toekomst mee te nemen. Ik heb
die nu op een rijtje gezet en op
mijn magneetbord gehangen,
zodat ik daar nog eens extra bij
stil kan staan en er wellicht in
een volgende blog op terug kan
komen. 





Jeffrey 
van

 der Zande

1. Introduceer jezelf

Ik ben Jeffrey van de Zande, 39 jaar. Ik heb een broertje,
1,5 jaar jonger en gescheiden ouders. Ik ben geboren in
Groenlo en van mijn 15e van school (vbo) afgegaan en
ben gaan werken in een slachterij in Lievelde in de
Achterhoek. Heb daarnaast meerdere
productiemedewerker baantjes gehad. Ben door
omstandigheden en psychische problemen aan de
drugs gegaan. In periode uitgedrukt is het met vallen en
opstaan ongeveer 20 jaar. Op dit moment ben ik goed
bezig. Heb een dagbesteding en een mooie hobby. Ik
hoop nog in de toekomst een hele leuke dame tegen te
komen. In de toekomst zou ik zo zelfstandig mogelijk
willen wonen. Ik fiets en wandel veel. Ik ben een
natuurmens en hou van de natuur. 



2. Vertel iets over je passies.

Mijn passies zijn voor mij door middel van uiten van mijn gevoelens
en emoties door muziek en 3d beelden. Ben vanaf mijn vijfde
intensief met het programmeren (basic) en maken van geluid. De
stijlen varieren van klassiek tot house. Ik werk met het
computerprogramma Fruityloops. Ik maak zelf wave samples met de
telefoon. Die zing ik in en die verwerk in mijn muziek in de pc. Ook
doe ik aan visueel programmeren die 3d beelden bewegen op de
beat van de muziek, sinus en co-sinus. 

Ik doe ook aan sport. Fitness
met dumbbells. Ik heb
jarenlang judo en fitness
gedaan. Karate heb ik een
paar lessen gedaan. Met
wandelen en fietsen hoop ik
veel mensen tegen te komen
met wie ik een nieuwe band
kan opbouwen waarmee ik in
de toekomst aan de gang kan
gaan. Dit valt tegen met de
huidige corona co-vid19. 

Met de computer, een
tekenprogramma, maak ik ook
tekeningen 3d waar ik ze
uitprint op mijn nieuwe
printer. 

Ik heb er een paar aan
begeleiders gegeven. het zijn
psychedelische beelden. 



3. RIBW en zorg, kan je daar iets over
vertellen?

Ik ben in mijn leven meerdere malen
bij de RIBW geweest. in Arnhem ( 1,5
jaar ), Nijmegen ( 2 jaar ) en
Wageningen ( 1 jaar ). Sinds een jaar
ben ik er achter gekomen dat ik mijn
leven op orde wil krijgen. Ik krijg
hierbij goede ondersteuning van mijn
begeleidster Rienette van het RIBW. Ik
woon in een kleine appartement waar
we alle voorzieningen hebben. In
totaal wonen er 16 mensen op de
morel. Hier wonen mensen met
verschillende problematieken zowel
psychisch als verslaving en het is een
drugs- en alcohol vrije woning. Ik heb
medicatie voor adhd, depressie,
schizofrenie en slaapklachten. Dit
wordt per moment verstrekt.
Medicatie neem ik waar de
begeleiding bij is en dit gaat goed. De
ochtend en de middagmaaltijd
moeten wij zelf regelen, daar krijgen
we budget voor per persoon. Ik kook
1 keer in de week voor de groep en 1
keer in de week voor mezelf. In de
avond hebben we de keus om
gezamenlijk te eten, maar niet doet
daar aan mee ivm. corona co-vid19. 1
keer in de week ga ik met wouter de
tuin van Morel onderhouden. 



4. ZO en herstel, kan je daar iets over
vertellen?

Ik ben mezelf aan het ontwikkelen op het
gebied van muziek en kunst, en zie dit als
zelfontwikkeling. Ik heb zeven jaar therapie
gedaan. De volgende onderdelen sova
(sociale vaardigheden) cova (cognitieve
vaardigheden), omgaan met psychoses, ret
( rationele emotief therapie ) emdr,
muziektherapie, running therapie, agressie-
therapie, lieberman modules. Al met al heb
ik een hele hoop therapie gehad. Door
middel van deze therapieen heb ik geleerd
alert moet blijven, signalen goed in de
gaten houden, grenzen aangeven, valkuilen
herkennen en erkennen en mee leren om
te gaan en alternatieven in te zetten. Als
klap op de vuurpijl in gesprek gaan met de
begeleiding. 

 
 
 

5. Kan je iets vertellen over je dagbesteding?

Vier dagdelen werk ik bij zorgboerderij De Hoge Born en 1 dagdeel werk ik bij de Morel
in de tuin. Op de Hoge Born doe ik kippenhok schoonhouden, groenten schoonmaken,
hout versnipperen en we gaan binnenkort in de tuin werk en zaaien en ook met het
oogsten van de groentes help ik mee. Ik vind het fijn om bezig te zijn. Ik leer elke keer
nieuwe dingen erbij. Met de protocollen van de corona is het te doen. Dit doe ik van
negen tot half 1. Dan ga ik naar huis. In de middagen doe ik mijn dingen qua hobbie's,
zoals muziek maken, wandelen, fietsen, visuals maken. 

Dit interview heb ik als fijn ervaren. Ik vind jullie sociale en geinteresseerde mensen. 

Wij zijn door Jeffrey heel gastvrij ontvangen. Koffie hebben we gekregen en wij hadden
roombroodjes meegenomen. 



Weet jij iemand die het leuk vindt om geïnterviewd te worden?
Iemand met een verhaal, hobby's, of gewoon omdat het leuk is om

iets persoonlijks te vertellen...
 

Wij zijn op zoek naar mensen!!
 

Kijk op de ZO website:
 https://zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/sampaul/

We vinden het leuk om hierbij foto's te maken
Interesse?

 
mail: zo@ribwavv.nl

 
of

Bel Lynke (0655460091) 
en zij verwijst je door naar 

Sam & Paul

Sam&Paul     Z I J N  O P  Z O E K  N A A R . . .

Cliënten van de RIBW AVV



Tips van de week
 

www.dewegkwijt.tv

Documentaire De Weg Kwijt neemt je mee in het levensverhaal van Salim
(32) en zijn familie. De film laat zien hoe het leven eruitziet van iemand die
een ernstig psychiatrische aandoening heeft en wat de impact ervan is op
de persoon zelf, familie, zorgmedewerkers en de samenleving. Een verhaal
over tragiek en hoop in een levensloop die verloren lijkt.

Salim heeft schizofrenie en verblijft al een aantal jaren in een GGZ-instelling.
Soms raakt hij letterlijk of figuurlijk de weg even kwijt. Hij dwaalt dan uren,
dagen en soms wekenlang alleen rond. De eenzaamheid en doelloosheid
van het bestaan maken de situatie schrijnend.
Het leven van Salim is een voorbeeld van een breder maatschappelijk
vraagstuk: 300.000 mensen die langdurige en specialistische ggz-zorg nodig
hebben staan aan de zijlijn van de maatschappij. Personeelstekorten,
marktwerking, oplopende politiemeldingen en het stigma ‘verwarde mens’
dragen hieraan bij.



 
In 2021 wordt de Week van de Psychiatrie gehouden in de laatste

week van maart, van 22 t/m 28 maart.
Het thema van de Week van de Psychiatrie 2021 is: BETEKENISVOL

MEEDOEN

 

Week van de
psychiatrie

Tips van de week
 

https://www.weekvandepsychiatrie.nl/



“KUNSTportaal digitaal momentje 45: 
Droedel Challenge 2

Droedelen is een vorm van gedachteloos tekenen of
schetsen, die veel mensen doen bijvoorbeeld tijdens
een telefoongesprek. 

Begin deze droedel weer op een hoekje van je vel. 
De Challenge: Vanaf het moment dat je je potlood of
pen op het papier plaatst mag je het niet meer loslaten
van het paper! Van hieruit maak je de tekening. Je mag
wel meerdere keren over een lijn gaan. 

Zet je gedachten even op nul en ga vormen en figuren
droedelen.

Droedelze!

Kunstportaal
DROEDEL CHALLENGE DEEL 2

 



Tot de volgende keer!
 

Editie 30 komt 
over 4 weken uit!!


