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nieuw nummer, mooie

verhalen

Roelinde Nolles

Voor je het weet is de zomer voorbij, heeft de herfst zijn intrede gedaan en 

staat de winter voor de deur. In juni, voor de zomer, verscheen het tweede 

nummer van Podium. Nu is het december en zijn we bij nummer drie. 

De lange zwoele zomeravonden, en die hebben we zeker wel gehad, hebben plaatsgemaakt 
voor avonden waarop het weer vroeg donker is en waarbij het licht in huis weer op tijd aan 
moet. Ik moet er even aan wennen hoor, maar probeer het dan maar weer gezellig te maken 
met lichtjes en kaarsjes. 

In dit nummer stelt zich ook een nieuw redactielid voor, want ... is ons komen versterken. In dit 
nummer vind je verder een artikel over een expositie genaamd ‘Siel van Fryslân’. Die is op 6 
oktober geopend in galerie ArtBrut058 in Leeuwarden. Ook is er een 
mooi gedicht en daarnaast is er een verhaal over het verbinden van mensen binnen de 
beschermende woonvorm. 

Ook is er een artikel gewijd aan het Mienskipsproject Panorama InsideOut, waarin terug wordt 
geblikt op de afgelopen maanden en hoezeer het project een succes is geweest. Want dat was 
het! 

Uiteraard nemen we ook weer een kijkje in de keuken, ditmaal met een lekker en gezond 
budgetrecept. 

Wij als redactie hopen dat jullie weer veel leesplezier mogen hebben in dit derde nummer.  
En laat ons weten wat je ervan vindt! 

Wil je zelf een keer een bijdrage leveren, onze gegevens staan op de pagina links hiervan!  

Voorwoord

In dit nummer

3 VOORWOORD   4 EVEN VOORSTELLEN   5 GEDICHT   6 PANORAMA: TERUGBLIK OP EEN BIJZONDER PROJECT    

8 PANORAMA: DUIZENDEN BEZOEKERS MET EEN MENING   10 MENSEN VERBINDEN BINNEN DE BESCHERMDE WOONVORM 

12 EXPOSITIE ‘DE SIEL FAN FRYSLÂN’   14 EEN KIJKJE IN JE KEUKEN VAN... KAREL

Terugblik op 
een bijzonder 
project
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Mensen verbinden 
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Met de avond worden de duinen eenzamer,  

Luider aanhoudend wordt het zeegeruis,  

Een schip de van t omheen vervreemde kamer' 

Een eiland alleen het geluidloos huis.  

Eenzamer dan de duisterende paden,  

Die van het huis naar t eeuwig ruisen gaan,  

Is t hart dat, onherroepelijk verraden,  

Elken dag weer van niets moet voortbestaan. 

J.C. Bloem 

54

Avondduinen



TERUGBLIK OP EEN  
BIJZONDER POJECT

76

De hele zomer lang was het druk in de historische 

tuin bij Franeker Groot Lankum. Reden hiervoor 

was het Panoramaproject InsideOut, een Fries 

Landschap van Stemmingen. Een community-art 

project of Mienskipsproject, dat kunst en psychiatrie 

verbindt. Honderden mensen deden mee, eerst aan 

de gespreksgroepen, later met schilderen, dichten, 

muziek maken , aanleveren van vlaggen en quotes, of 

vrijwilligen. 

Thea Gerritsen en Jantsje Walstra

Op verschillende locaties in Friesland, bij MindUp, maar 
ook bij de Pi-Groep, op de Hege Wier en het Atelier Stukje 
bij Beetje werd er gewerkt aan een eerste opzet . Door 
artistiek leider Baukje Spaltro , Petra Berbee en nog heel veel 
deelnemers werd van alle afzonderlijke doeken tenslotte in 
Franeker een geheel gemaakt. Het resultaat overtrof ieders 
verwachting.

De fluorescerende onderlaag gaf een onvoorspelbaar 
effect aan het schilderen evenals het samenwerken met 
andere kunstenaars. Mensen werden gedwongen uit hun 
comfort-zone te stappen. Zo werd duidelijk gemaakt voor de 
bezoekers hoe mensen met een psychische kwetsbaarheid de 
buitenwereld ervaren,in dit geval het Friese landschap. 

Thea Gerritsen, initiatiefneemster, legt uit dat er vaak 
nog een taboe heerst op het hebben van een psychische 
kwetsbaarheid. Zij wilde met dit project de talenten laten 
zien van de mensen, in een zingevend proces. Mensen die 
langdurig wonen in de psychiatrie deden mee, maar ook zij 
die af en toe een behandeling hebben of ambulante hulp 
krijgen. Een heel gemengd gezelschap. Daarnaast mensen 
die heel goed kunnen schilderen en zij die dit nog bijna nooit 
hadden gedaan. Toch lukte het prima in de samenwerking. 

Kunstenares en ervaringsdeskundige Baukje Spaltro is van 
mening dat je dit soort kunst alleen kunt maken met mensen 
die bereid zijn hun eigen ego wat te verkleinen, om tot iets 
gemeenschappelijks te komen. Er kwamen uiteindelijk meer 
dan drieduizend bezoekers, onder wie bestuurders van 
zorginstellingen en politici. 

Ook waren er kleurrijke en opvallende gasten, zoals Ronny 
Leistra met zijn beschilderde bakfiets, een ruiter met paard en 
gasten op een duofiets. Ook familieleden, ggz-medewerkers, 
bewoners van het terrein, inwoners van Franeker en 
mensen uit binnen- en buitenland kwamen langs. Op 
zondagmiddagen was er altijd een optreden: Ton en Aggie, 
duo Robert en Rob, Eline, Jan, Mijke, Gem, rappers Alex en 
Eelco, Niels met elektrische piano. En ‘Hugo’ was er met een 
indrukwekkende monoloog uit Drenthe, de dichters Bareld, 
Jetze en Oebele. Het was genieten voor alle partijen.   

PANORAMA
PROJECT 

INSIDEOUT

Panorama
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Een man en een vrouw van middelbare leeftijd 

gingen zitten en keken even om zich heen om 

alles op zich in te laten werken. Toen wees 

de man naar de windmolens en het huisje 

daarachter: ,,Daar woon ik”, zei hij. ,,Dat huisje 

achter die molen, dat is mijn huis.” Tijd voor een 

overzicht van nog veel meer reacties. En: hoe 

ging het slotfeest? 

Thea Gerritsen en Jantsje Walstra 

Auke (76): ,,De stevige boom in de grond, met 
vertakkingen en uiteindelijk de blaadjes, het verbeeldt 
voor mij hoop en een nieuw leven.. Ook het water 
dat steeds terugkomt in het doek stroomt naar een 
nieuwe bestemming. De dieren en de planten hebben 
ook hun betekenis. Zoals het pompeblêd met de 
vlinder daarop die zich natuurlijk ontpopt heeft vanuit 
een rups. De boomhut geeft het verlangen naar stilte 
weer volgens mij, een plek zonder prikkels.” Volgens 
hem roept het Panorama erkenning en herkenning op, 
maar ook een stukje toekomst. 

Bettie (69): ,,Die bomen zijn opvallend, soms 
blaadjesdie een beetje gekneusd zijn. Zo hebben de 
mensen die het schilderden het soms ook wel 

wat moeilijk gehad. En ook dat dingen soms ietwat 
vervormd zijn, net als wanneer men in een psychose 
zit, denk ik.” 

Janneke (46): ,,Er zijn hele felle kleuren, maar ook 
donkere kleuren. Het maakt bij mij heel veel los. Het 
is ook mijn kleurenpalet; soms felle en soms donkere 
gevoelens. Het raakt me.” 

Marijke (64, duizendste bezoeker!): ,,Aan de ene kant 
is het heel overweldigend, aan de andere kant is het 
ook wel weer rustgevend. Het gehele doek neemt je 
mee in verschillende sferen. Het ontroert en er zitten 
heel veel kleine details in. Ook de wetenschap dat het 
door mensen gemaakt is die het niet altijd heel erg 
gemakkelijk hebben (gehad) geeft het een extra lading. 
De deelnemers hebben hun stemmingen naar boven 
laten komen en dit willen delen met het publiek.” 

Sjoerd (61): ,,De lichtheid en de kleuren zijn 
indrukwekkend. En dat je weet dat er met zoveel 
mensen aan gewerkt is. Alle gevoelens zie je erin 
terug, zowel individuele uitingen als de sfeer van het 
geheel. Ik proef er zowel blijdschap als verdriet in. 
Ook het principe van de cirkel als uitgangspunt bij dit 
Panorama is bijzonder. Het is een eindeloos doek als je 
in het midden gaat staan en ronddraait. Je beleeft het 
steeds opnieuw.” 

PANORAMA
Duizenden 
bezoekers met 
een mening

Anton (31): ,,Ik heb bewondering voor hoe al deze 
mensen dit samen gemaakt hebben. En het feit dat 
deze mensen het psychisch wel eens moeilijk hebben 
(gehad) geeft het geheel nog een extra dimensie. Door 
de muziek die je erbij hoort, wordt ook een bepaalde 
sfeer gecreëerd in de tent. Het maakt het af.” 

Feikje (65): ,,Toen ik bij jullie binnenkwam was het 
een en al kleur en je stapte de provincie Friesland 
binnen.” Als ze dit ziet denkt ze aan haar zoon, die 
psychosegevoelig is, en ook mooi kan schilderen. 
Helaas wilde hij niet meedoen. Zijzelf is lid van Ypsilon, 
een vereniging voor naastbetrokkenen van iemand 
met een psychosegevoeligheid. 

Hein (66): ,,De opstelling en de kleur vind ik mooi. 
Echt een Panorama. Dat was vast heel moeilijk om 
dat zo op te stellen. Ik dacht aan een soort grote 

partytent, met wapperende doeken. Maar dit is wel 
wat professioneler aangepakt. Wat het bij mij vooral 
oproept is; rust. Vooral als je er even bij gaat zitten en 
de fantasie wat op z’n beloop laat. Het is wel een mooi 
en harmonieus geheel geworden, ondanks dat er op 
verschillende locaties aan gewerkt is.” Hij zegt dat hij 
er wel bepaalde schildertechnieken in herkent, het 
Panorama is van goede kwaliteit. 

Lies (66, oud-medewerker): ,,Er zouden meer 
dan honderd mensen aan gewerkt hebben, op 
verschillende plekken, en onder de bezielende leiding 
van een kunstenares.” 

Ook hoorden we een aantal keren van bezoekers 
dat ze al voor de tweede of zelfs derde keer kwamen 
kijken. Of een man die bij Lankum werkte en vaak in de 
lunchpauze even de tent in liep om rond te kijken. Hij 
ontdekte telkens weer nieuwe dingen in het doek.  

Ter afsluiting van het Panorama trad eerst de band VOLK!! op. Ze zongen Friese melancholieke liedjes, 
waarbij ook nog gedanst kon worden. Het is een kwartet met contrabas, schuiftrompet, accordeon en gitaar. 
Wietske Banga, die aan het Panorama heeft mee geschilderd (het Wad) is de zangeres. 

In De Tille werd de film vertoond die Inge Willems gemaakt heeft bij de opening van het Panorama in begin 
juli. Het waren mooie sfeerbeelden met mooie muziek. Inge maakt nog een film met de deelnemers. Zij 
vertellen dan wat zij hebben geschilderd en welk betekenis dat heeft. Ook wat het voor hen heeft betekend 
in het persoonlijk leven of in het kader van herstel. De film kan in de toekomst uitgangspunt zijn bij 
gesprekken over herstel, zorg, kunst, zingeving en psychiatrie. 

De organisatie kon terugkijken op een geslaagd Mienskipsproject met veel publiciteit ook landelijk. 
Op dit moment hangt het Panoramadoek goed opgeborgen. Eerst even uitrusten van alles, maar daarna 
wordt er gekeken naar een vervolgexpositie, liefst in een museum, liefst in Friesland. En daarna? Wordt 
vervolgd.

Slotfeest Panorama groot succes

Panorama
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Anouk (40): ,, We merken dat mensen soms wel 
eenzaam zijn, vooral als ze zelfstandig wonen. 
Iedereen krijgt straks bij de Jokse (nieuwbouw Mind-
Up) een eigen wooneenheid en leeft dan zelfstandiger. 
De mensen die nu op de BW Eewal en Oldegalileeën 
wonen gaan hier straks heen. Men wil voorkomen 
dat deze mensen in een isolement raken en daarom 
stimuleert men op deze wijze de mensen om nu al 
samen dingen te doen. Ze kunnen zo hun sociale 
contacten uitbreiden. Want alles begint met sociale 
contacten. Ze zeggen wel eens ‘een opgeruimd hoofd 
begint met een opgeruimd huis’, maar volgens mij ben 
je sneller geneigd op te ruimen als mensen bij je thuis 
komen.” 

Zelf de regie 
Anouk, tevens activiteitenbegeleider, maakt de eerste 
maanden het activiteitenrooster, daarna is het de 
bedoeling dat cliënten zelf iets gaan organiseren 
en ook zelf een rooster maken. ,,Het is de bedoeling 
met dit programma dat cliënten zelf bepalen wat er 
gedaan wordt, de cliënt staat hierin centraal. Er wordt 

vraaggericht in plaats van aanbodgericht gewerkt door 
de begeleiders. Mensen kunnen dan ervaren dat ze zelf 
de regie hebben in wat ze doen.” 

Activiteiten die onder andere worden georganiseerd 
zijn sjoelen, karaoke, barbecue, darten, kookclub, 
bezoek summerfair, bezoek foodtruckfestival en 
zomerbingo. ,,Al deze activiteiten zijn voor de 
bewoners van de BW gratis, mensen die begeleid 
zelfstandig wonen moeten een kleine bijdrage betalen 
voor bijvoorbeeld de barbecue en de bingo. Deze groep 
mensen wordt gestimuleerd meer buiten de BW hun 
netwerk op te bouwen.” 

Leefstijl 
Martijn is ook aangenomen bij de BW in verband 
met het reactiveringsprogramma dat ook als doel 
heeft de mensen meer te motiveren en te stimuleren 
om gezonder te leven. Dus in het kader van het 
leefstijlprogramma van de Mind-Up. Hij helpt op het 
gebied van koken, en hij begeleidt mensen met het 
oppakken van sportieve activiteiten zoals zwemmen.  

Mensen verbinden Mensen verbinden 
binnen de Beschermde binnen de Beschermde 

Woonvorm Woonvorm 

Dartavond 
Elke derde donderdag van de maand dart een groepje tijdens 
of rond het koffieuurtje ’s avonds bij de BW Eewal. Selmer 
(23) wil hier wel wat over vertellen. ,,Ik vind het fijn om hier 
te darten omdat het dichtbij is en met bekende mensen. De 
drempel om zelf buiten de deur activiteiten op te zoeken is 
groot en daarom vermijd ik dat sneller.” 

,,Ik vind het moeilijk om zelfstandig Initiatief te nemen. Er zijn 
momenteel niet echt veel bezigheden die mij energie geven. 
Ik ben nog steeds erg snel moe en overprikkeld. Dat maakt dat 
ik van meedoen, meepraten en meelachen ook erg moe kan 
worden. Hier heb je dan de mogelijkheid er mee te stoppen 
als je niet meer mee wilt of mee kunt doen. Ik merk wel dat 
het nu moeilijker is voor mij om mee te doen met darten dan 
toen een ervaringsdeskundige dit organiseerde.” 

,,Dingen die ik doe met woonbegeleiders is vooral wandelen, 
soms een ijsje halen en soms ook sporten.  En ik heb wel eens 
met Martijn (woonbegeleider) getennist of gebasketbald. Ik 
was daarna nog steeds moe maar had wel een goed gevoel 
erbij dat ik iets gedaan had. Ik kon mezelf een schouderklopje 
geven.” 

Hij krijgt wel eens gitaarles van een medebewoner. Dat vindt 
hij ook wel mooi en aardig dat dat kan.

Anouk de Boer, woonbegeleider, vertelt waarom dit reactiveringsprogramma 
opgezet is. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier activiteiten te 
organiseren zodat mensen elkaar beter leren kennen. Dat vergroot de sociale 

contacten onderling. 

Muziekavond 
Deze vrijdagavond werd georganiseerd door de woonbegeleiding van de BW in het 
kader van de reactivering. Een gitarist maakte met zijn virtuoze gitaarspel de sfeer deze 
avond. Verschillende songs passeerden de revue; Blof, Eagles, Radiohead, flamengo, 
enz. Er werd soms meegezongen en getrommeld. Anderen luisterden geinteresseerd. 
Zo ook André* (47): 

,,Ik vind de muziekavond een leuk initiatief. Er is een leuke sfeer en iedereen heeft 
bijna wat eten meegebracht. Het is fijn om te luisteren.” Hij houdt wel van alle soorten 
muziek. ,,Zo’n muziekavond mag van mij wel weer eens georganiseerd worden.” 

*André is een gefingeerde naam

‘Ik vind het fijn om 
hier te darten omdat 
het dichtbij is en met 

bekende mensen’ 

Verbinden
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Expositie ‘de Siel fan Fryslân’ is op 6 oktober jongstleden geopend in Galerie ArtBrut058 
in Leeuwarden. Jan Jansen, bestuurder van de Stichting Zorg op Maat (de organisatie die 
eigenaar is van de galerie). heette iedereen welkom. Lutz Jacobi had bij de vorige expositie, 
tevens opening van ArtBrut058 al gezegd: ,,Dit moat bliuwe.” En dat is gebeurd.

Jantsje Walstra

De galerie is in het Noorden de enige die met ArtBrut exposeert. Jan: ,,Met deze expositie 
proberen wij de ziel te vangen, iets wat vaak onmogelijk lijkt. Via deze kunst kunnen we een 
kijkje nemen in de binnenkant van mensen. Bezoekers kunnen hier op zoek naar een eigen 
stukje ziel. Samen zijn we de ziel van Fryslân.”

Evita Bakker droeg twee gevoelige gedichten voor en dat werd erg gewaardeerd.

Wilma Koole, coördinator bij Galerie ArtBrut058, vertelt dat ArtBrut het beste vertaald kan 
worden als ‘pure kunst’. ,,Het valt niet onder een bepaalde stijl of stroming en het is gemaakt 
door bijzondere mensen. Ze werken bij onder meer Daeldersplak in Drogeham, Kunstgroep 
Atteljee, Bijdehand en galerie ArtBrut in Leeuwarden. Andere deelnemers hebben meegedaan 
aan het Mienskipsproject Panorama InsideOut LF2018. 

In de galerie kunnen mensen ook aan de slag als ze een indicatie hebben voor dagbesteding. 
Mogelijke werkzaamheden zijn volgens Wilma het schilderen, keramiek, tekenen, foto’s maken, 
handwerken en schrijven. ,,De gemaakte producten worden in de galeriewinkel getoond en te 
koop aangeboden. Zo nu en dan worden er ook kunstwerken verkocht. De meeste kunstenaars 
vinden het een eer dat hun werk hier tentoongesteld wordt, ze krijgen het gevoel ertoe te doen. 
En dat is precies wat wij beogen.”   

‘Met deze expositie 
proberen wij de ziel       
  te vangen’

Expositie

Wim Glas (47, Leeuwarden) 

Wim maakt foto’s bij de dagbesteding van Zorg op 
Maat. Hij heeft het zichzelf helemaal eigen gemaakt. 
Drie foto’s van hem zijn te zien bij deze expositie. 
,,Deze foto’s zijn gemaakt bij het Waddengebied 
Noarderleech bij Marrum. Ik heb geprobeerd er 
iets leuks van te maken. Het is abstract en sfeervol 
geworden, de weersomstandigheden werkten ook wel 
mee. Eigenlijk hoefde ik alleen het licht een beetje bij 
te stellen.” 

Mandy Kahnt (31, Leeuwarden) 

Zij stond onder meer in het portfolio van het Panorama. 
Eind vorig jaar is ze pas voor het eerst begonnen met 
schilderen. ,,Ik heb nog weinig geschilderd en er wordt 
één schilderij hier van mij geëxposeerd. Mijn passie is 
begonnen met het schilderen van de sprookjesboom in 
het Panoramadoek.” 

Carel Harkema (68, Leeuwarden) 

Er hangen drie schilderijen van Carel in de galerie. 
Het zijn alledrie landschappen van it Bildt, oftewel de 
Waadhoeke. ,,Ik wilde eerst niet exposeren maar ik ben 
overgehaald om het toch te doen en daar ben ik nu 
wel blij mee.” Hij was ook opgenomen in het portfolio 
van Panorama. 

,,Ik rijd met de auto ergens langs en dan maak ik kleine 
schetsjes. Later ga ik terug naar een plekje en maak 
ter plaatse het schilderij, vaak met olieverf. Ik beleef 
veel plezier aan het schilderen. Als ik eenmaal op dreef 
ben, ben ik niet te stoppen. Ik schilder dan in een soort 
trance.”  
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Hoe vind jij het om te koken?
Ik vind koken fijn om te doen. Het geeft mij ook afleiding. Ik ben dan bezig en vind het beter 
dan thuiszitten.

Kook je ook voor jezelf?
Ik kook altijd voor mezelf en haal recepten van internet. Deze probeer ik soms uit.

Of kook je liever voor/met anderen?
Ik vind het ook leuk om voor anderen te koken, en dan iets uit te proberen. Maar dat valt niet 
altijd in de smaak.

Wat kook jij meestal?
Ovenschotels, pasta’s, rijstgerechten, aardappelgerechten en soepen.

Wat kook je als je snel moet koken?
Pasta’s.

Let je op je gezondheid met koken? 
Ja, er moet voldoende groente in het eten zitten en daarmee probeer ik vers en gevarieerd te 
koken. Ook probeer ik niet al te veel vlees te eten. Ook omdat ik op gewicht wil blijven. 

Vegetarisch of andere diëten? 
Als iemand een dieet volgt ( bijvoorbeeld een vegetarisch dieet ), houd ik daar wel rekening 
mee. 

Wat doe je als vleesvervanger? 
Vegetarische burgers of falafel. 

Eet je wel eens bij de snackbar/haal je chinees/pizza? 
Ik ga soms wel eens naar de snackbar en haal soms een pizza bij de supermarkt. Die bak ik dan 
zelf af. Doordeweeks eet ik vooral gezond en weekends heb ik vaak een snackdag. Dan mag ik 
van mezelf alles eten wat los en vast zit. 

Een kijkje in de 
keuken van: 

Cl
ië

nt
 M

in
dU

p

Rubriek

Favoriete recept    van Karel

Wat is je favoriete snack? 
Grote patat mayonaise met als snack een picanto 
pinda. En daarbij heel, heel veel frisdrank. 

Wat is je favoriete recept? 
Rijst met paprika en pittige shoarmareepjes.  

Paprikarijst met shoarmavlees

 
300 g witte rijst 
2 uien 
3 rode paprika’s 
3 el traditionele olijfolie 
450 g shoarmavlees 
400 g tomatenblokjes 
15 g verse platte peterselie 

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Snipper de ui, maak de paprika schoon en 
snijd in blokjes. Verhit de olie in een wok en fruit de 
ui 3 min., schep het shoarmavlees erbij en roerbak op 
hoog vuur het vlees bruin en gaar. Voeg de paprika toe 
en roerbak 3 min. Giet de rijst af. 

Schep de tomatenblokjes en de rijst door het mengsel 
in de wok en warm het gerecht nog even door. Snijd 
de peterselie fijn. Neem de pan van het vuur, schep de 
peterselie erdoor en serveer het gerecht op borden.

‘Ik vind het ook leuk om 
voor anderen te koken, en 
dan iets uit te proberen’

Karel werkt verschillende dagdelen in de keuken van MindUp en van 
de Hege Wier. Hier is hij grotendeels verantwoordelijk voor de soepen.



Maar jij kunt ons als organisatie óók helpen! 
 
GGZ Friesland krijgt een nieuw beleidsplan   
en daarom hebben we een vraag aan jou! 

Wat vind jij belangrijk, wat zou jij graag willen 
terugzien in dit beleidsplan? 

We vragen je om met ons mee te denken! 

Tips of suggesties?  
Mail naar pr@ggzfriesland! 

GGZ Friesland is er voor jou, 
24 uur per dag en 7 dagen per week, 
om jou te helpen op weg naar herstel. 

Meer hierover in de eerste 
PODIUM van 2019!


