
Uitnodiging
Zaterdag 18 mei 2019 | 13.00 - 17.00 uur | Zwincollege (Baljuw Veltersweg 1, Oostburg)

Onbekend maakt onbemind, zegt men weleens en mensen met ‘een rugzakje’ weten 
daarover mee te praten. Daarom organiseren wij (denktank van ervaringsdeskundigen en  
betrokkenen in de Geestelijke Gezondheidszorg) het event ‘Iedereen is van de wereld  
en de wereld is van iedereen’ op zaterdag 18 mei. Zo is er een infomarkt. Maar er zijn ook 
bijzondere workshops en lezingen die nog meer inzicht geven in de wereld van mensen 
met een psychiatrische ziekte. 

Bent u geïnteresseerd? Kom dan gerust kijken! 
En ga met ons en elkaar in gesprek zodat wederzijds begrip een vanzelfsprekendheid wordt.

‘Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen’

Samen leven, in de wijk, in de regio. 
Samen kun je zoveel meer. 

- Thé Lau



Dagvoorzitter:  Irene van de Giessen, directeur Stichting HerstelTalent. 
  De naam van deze stichting staat voor de bijzondere talenten die mensen nodig hebben om hun leven weer op  
  te pakken nadat het ernstig ontwricht is geraakt door verlies, handicap, ziekte, kwetsbaarheid, armoede of simpelweg  
  gewoon door zichzelf te zijn.

Aula   13.00 uur   Inloop met koffie, thee, fris
  13.30 uur     Welkom  door Anniek de Bruijckere (initiatiefnemer) en Magda de Feijter (Ypsilon)
  13.35 uur Opening  door Irene van de Giessen, dagvoorzitter
  13.40 uur Toespraak door Marga Vermue, burgemeester gemeente Sluis 
  13.50 uur Videoboodschap van Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS

  14.00 uur ‘Goedenavond Toos’, een voorstelling van Hans Dorresteijn uit zijn verzameld werk   

Aula  15.00 - 16.30 uur Infomarkt*  
  (Podium) Bouwplan voor Beschermde Woonvorm in Oostburg en Breskens
    Wensenboom: schrijf u wens en droom voor  een mooie samenleving en toekomst. 
    Het taboe doorbreken doen we samen.

Hal  Expositie  werken van cliënten 

Lokalen  15.15 uur Workshops 1e ronde, creatief - Yucelmethode - elfjes (kleine gedichtjes) - anti stigma  
(1e verdieping) 15.50 uur Workshops 2e ronde

Aula   16.30 uur Samenvatting van de dag door Irene van de Giessen, dagvoorzitter                                           
  16.40 uur Inspirerende muzikale afsluiting van Martha Roelofs, koordirigente
  17.00 uur Afsluiting en dankwoord door Anniek de Bruijckere en Magda de Feijter

Graag tot ziens  zaterdagmiddag 18 mei in het Zwin College in Oostburg!

*Infomarkt met diverse stands
Jongerenwerk gemeente Sluis i.s.m. Indigo preventie bij drugsgebruik / Zorgboerderij / Welzijnswerk gemeente Sluis / MIND / Ypsilon /  
Jota / Zeeuwse Gronden: Dagbesteding en Nieuwbouw begeleid wonen in Oostburg / Emergis: Wonen (Carine Borst) en Werkleer- 
bedrijven (Vincent van den Dries) / Spel Steekje Los (Judith Koudijzer, Stichting HerstelTalent) 

Lokalen  Lokaal Zeeuwse Gronden:  Expositie creatieve dagbesteding & In gesprek met behandelaren en cliënten over stigma
(1e verdieping) Lokaal Emergis:  Yucel methode (Mitchel Tiber) 
  Lokaal MIND:    Elfjes maken, dit zijn korte teksten van 5 regels voor de wensenboom o.l.v. Judith de Fretes

Contact   eventoostburg@gmail.com 

Programma


