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AGENDA

De Week van de Psychiatrie 2013 staat in het
teken van stigmatisering. Mensen met
psychische problemen ondervinden vanuit hun
omgeving vaak onbegrip met betrekking tot hun
klachten. Ook zelfstigmatisering is iets waar
veel mensen met psychische problematiek
(vaak onbewust) onder lijden. Het thema doet daarom een beroep op iedereen:

Ma 18 maart 19.30 - 22.30
Vrouwenavond Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Opgeven kan aan de bar

is datgene wat jij je verbeeld wel terecht? Uit onderzoek is gebleken dat vooral
een gebrek aan kennis ten grondslag ligt aan vooroordelen.

Do 21 maart 14.00 - 16.00
Tea For Two met loketmedewerkers WMO
Hooigracht 12 - 14, Leiden

GGz Informatiepunt Holland Rijnland organiseert daarom op 19 maart een
speeddate. Geïnteresseerden kunnen op deze avond in gesprek gaan met
mensen met een psychiatrische achtergrond. Het doel is om in een open
gesprek elkaar te leren kennen en erachter te komen hoe het leven er uit ziet
bij iemand met psychische klachten. En ook om te bekijken of bepaalde
ideeën/vooroordelen kloppen. De uitnodiging vindt u hier.

Za 23 maart vanaf 14.00
Vriendendag
Hooigracht 12 - 14, Leiden

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 maart 2013 om 19.30 uur
(ontvangst vanaf 19.00 uur) bij het GGz Informatiepunt, Hooigracht 12-14
te Leiden. Aanmelden is gewenst en kan via info@ggz-informatiepunt.nl of
071 - 514 74 20 (ma t/m do van 10.00 tot 14.00 uur).

Ma 15 april 19.30 - 21.30
Filmavond in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden

TEA FOR TWO
Op 21 maart organiseert Stichting Zon samen
met Zorgbelang Zuid Holland in het Inloophuis
Psychiatrie van 13.30 tot 16.30 uur een Tea for
Two waarbij WMO-Loketmedewerkers en mensen met psychische problemen in
meerdere ronden met elkaar in gesprek kunnen gaan. De uitnodiging vindt u hier.

Di 19 maart 19.30 - 22.30
Speeddaten met ervaringsdeskundigen
Hooigracht 12-14, Leiden

Ma 1 april 12.00 - 15.00
Paasbrunch in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Opgeven kan aan de bar

Ma 22 april 19.30 - 22.30
Vrouwenavond Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Voor meer informatie:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

VRIENDENDAG
Het Inloophuis Psychiatrie is al sinds 1983 ‘De gezelligste huiskamer van de regio’ en een belangrijke pijler in de
maatschappelijke opvang. Onze deur is geopend voor iedereen die een kijkje wil nemen in ons pand en bij onze organisaties.
Er worden door het Inloophuis Psychiatrie in samenwerking met het GGz Informatiepunt en
Stichting ZON in het kader van de Week van de Psychiatrie op 23 maart vanaf 14:00uur
diverse activiteiten georganiseerd zoals klussen, koken en collages maken waaraan iedereen
mag/kan deelnemen. Ook kunt u een rondleiding krijgen in ons pand en een kopje koffie of thee
drinken. Vanaf 20.00u speelt coverband Habes.
Iedereen is welkom dus kom vooral langs! De uitnodiging vindt u hier.

NIET PRATEN MAAR DOEN!
Afgelopen donderdag vond in Corpus een bijeenkomst plaatst over de komende transitie van
AWBZ naar WMO.
Belangenbehartigers, beleidsambtenaren en managers van zorginstellingen en
woningbouwcorporaties bespraken met elkaar de komende veranderingen in de zorg.
Dat er veel gaat veranderen is duidelijk en dat de toekomst er op veel fronten niet rooskleurig
uitziet ook. We moeten allemaal ‘Anders Denken’. Lees hier voor een impressie.
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl

