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Lente is
begonnen!
Ik zit hier inspiratie te vergaren maar het wil nog niet echt lukken.
Het is ondertussen bijna voorjaar en de eerste maanden van het jaar zijn voorbij
gevlogen. Februari was een onstuimige maand met al 2 keer een fikse storm,
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panorama gaat
het land in!

maar ook zachte temperaturen waardoor de narcissen en blauwe druifjes alweer
tevoorschijn kwamen. Dat waren tekenen dat de lente al in aantocht is.
Ook weer een fijn vooruitzicht.
In deze uitgave van Podium staan weer een aantal leuke en interessante artikelen. Zoals een kijkje in
de keuken bij Dirk. Een artikel waarin we op bezoek zijn geweest bij de autowerkplaats van MindUp in
Heerenveen, een verhaal dat gaat over “dipje en depressie” en het verschil hierin. Verder twee mooie
gedichten.
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Uiteraard hopen wij, van de redactie, dat jullie weer veel leesplezier hebben in deze Podium!

Roelinde Nolles
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Gedicht

MindUp

Op bezoek!

dUp Heerenveen
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Bij de autow

Terugblik op 2019
Het jaar waar veel in is gebeurd.
Gelachen maar ook veel getreurd.
Het jaar waarin ik veel heb geleerd.

Podium is op bezoek bij de autowerkplaats van MindUp in Heerenveen. We spreken

Doordat er iets van vroeger is teruggekeerd.

met Martin Elverdink, teamleider. Hij vertelt over zichzelf en over de werkplaats. De

Ik dacht dat ik alles wel had verwerkt.

werkplaats bestaat al zesentwintig jaar. Onlangs is het 25-jarig bestaan gevierd met

En niemand had toch wat aan mij gemerkt.

een dagje weg. Vooral in het begin kreeg de werkplaats veel aandacht van de media.
Het was iets nieuws, psychiatrische patiënten die auto’s repareren. Het toenmalige

Totdat het moment kwam dat ik zo niet wil leven.

NOS programma van Gewest tot Gewest besteedde er aandacht aan en er verscheen

En ik me dus na vele jaren bloot moest geven.

een artikel in de volkskrant.

Ik ben een jaar lang in behandeling geweest.
En het begrip en de warmte raakte mij nog het meest.

De werkplaats is begonnen als proefproject van de Regionale

Je kunt er alles op vinden. Van vele merken is nog veel te koop,

Instelling Beschermde Woonvorm (RIBW). Gerard Huiskens

alhoewel daar soms wel een fors prijskaartje aan hangt.

Was ik er maar veel eerder voor uit gekomen.
Dat scheelde mij veel verdriet en nare dromen.

die betrokken was bij de RIBW wilde iets anders qua werk
en dagbesteding. Martin kreeg de kans te solliciteren als

Martin vertelt dat ze commerciële garages niet in het

teamleider. Hij kreeg twee jaar de tijd om de zaak draaiende

vaarwater willen zitten. De vintage auto’s die zij restaureren

te krijgen. Het was een grote vraag of het zou aanslaan bij de

dienen niet meer voor dagelijks gebruik. Een APK voeren ze in

doelgroep. Dat bleek het geval. Martin vond het een erg leuke

de werkplaats niet uit, daar is te veel apparatuur voor nodig.

baan. Hij had altijd al het restaureren van oude auto’s als

De APK wordt uitgevoerd door een bevriend garagebedrijf.

hobby gehad en kon nu van zijn hobby zijn beroep maken.

Is er een reparatie nodig, dan wordt die uitgevoerd door de
werkplaats waarna de auto teruggaat naar de garage, die de

Iedere dag werken zo’n zeven a acht mannen in de garage.

reparatie controleert en hem afmeldt. Martin: “Wij zijn niet

Soms komt er een vrouw, maar die zijn niet erg talrijk. Er

van de KwikFit. Je kunt bij ons geen afspraken maken over

zijn medewerkers die twee of vier dagen komen. Er zijn ook

wanneer hij klaar is. We zeggen altijd: we bellen wel als hij

medewerkers die een middag komen. Deelnemers hoeven

klaar is.”

geen ervaring te hebben, maar moeten niet bang zijn
om vieze handen te krijgen. Er is veel belangstelling voor

De werkplaats zit nu al zo’n twaalf a dertien jaar op de

het werken in de autowerkplaats. “We hebben nooit een

MindUp-locatie aan de Uhlweg. Het heeft voordelen en

advertentie hoeven zetten”, vertelt Martin. Alles ging via

nadelen. Als je op jezelf staat heb je een duidelijke eigen

mond-tot-mond reclame.

identiteit. Zit je samen met anderen dan zijn er meer

De eetstoornis heeft mij weer in haar macht.
En er elke dag tegen vechten kost me veel kracht.
Ik ben langzaam wel weer op de goede weg.
Maar de angst zit er nog steeds als ik dit zeg.
Een eetstoornis laat zich niet zo makkelijk verslaan.
Maar het moet, anders kost het mij mijn bestaan.
Ik hoop dat ik met dit bericht geen mensen verlies.
Het is een ziekte waar ik niet voor kies.

faciliteiten, zoals een receptie en een kantine. Op de locatie
Ze zijn begonnen met het restaureren van oude Triumphs.

aan de Uhlweg zijn onder meer twee houtwerkplaatsen, een

Tegenwoordig restaureren ze vrijwel alles. Zo worden ook

plaats voor productiewerk en je kunt er computerles krijgen.

scooters, motoren, brommers en tractoren gerestaureerd.
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Nu hebben ze bijvoorbeeld een oude scooter. “Die halen

“Een mooie opsteker was,” zo vertelt Martin tot slot, “dat we

we helemaal uit elkaar”. In de beginjaren waren reserve-

ooit de landelijke kwaliteitsprijs van de vereniging Ypsilon

onderdelen soms een probleem. Tegenwoordig is er internet.

hebben gewonnen!”

Liefs,
- Jose Steenhuis-Meiberg -
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Panorama

Panorama gaat
het land in!
Op 22 november 2019 was in Filmhuis Slieker de première van de film Panorama de
Legacy. Een beeldverslag gemaakt over het Mienskipsproject Panorama InsideOut,
het Friese Landschap van Stemmingen. In de documentaire vertellen ongeveer dertig
deelnemende kunstenaars waarom ze meededen aan het project, wat ze schilderden,
waarom en welke betekenis dit voor hen had. Een indrukwekkend verslag, gemaakt
onder regie van Inge Willems en Baukje Spaltro.
Nieuws
Rommy Soepboer, nieuwe voorzitter: ,,We willen het

uitdragen:” De meeste mensen in de psychiatrie zijn

Panorama opnieuw opstellen in Drachten, in het Adverium

slachtoffers van geweld en geen daders. Het is een verkeerd

waar ook MindUp gevestigd is.” In het informatiecentrum

beeld dat in de media naar voren komt over psychiatrie.”

geven de deelnemers workshops. De leerling wordt meester.
De Mienskip zal zich uitbreiden.

Marjan de Wal vertelt over haar deelname aan het project. ,,Ik
kwam vanuit een dagbehandeling voor een lichte depressie

Omdat het een kunstwerk is komt er een bijzondere

bij het Panorama terecht. Daar haalde ik veel voldoening uit.

samenwerking met het Drachtster Museum. Zij hebben

Ik ontdekte dat het steeds groter en groter werd, dat hele

gelijktijdig een expositie van werk van Klaas Koopmans. De

Panorama en alles wat erbij kwam. Ik vond het mooi daaraan

Garyper heeft tijdens zijn verblijf in het Franeker Ziekenhuis

mee te werken. Ik had nooit gedacht dat ik ermee in de

prachtige schilderijen gemaakt. Voorlichting op scholen

publiciteit zou komen en kijk... hier sta ik dan!”

over psychische kwetsbaarheid is een nieuw onderdeel van
het programma. Ook de bibliotheek gaat een maand lang

In de zevenendertig minuten durende film die vervolgens

aandacht besteden aan kunst en psychiatrie.

vertoond werd zag het publiek opnieuw hoe bijzonder dit
project was. Ruim vijfhonderd mensen met een psychiatrische
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Rommy Soepboer legt uit wat er nog meer gaat gebeuren

ziekte werkten mee aan dit unieke kunstwerk. Op negen

volgend op het Panorama; ,,Het werk van een aantal

plaatsen in de provincie werd er geschilderd, waaronder

Friese schilders gaat naar Galerie Beeldend Gesproken in

op gesloten afdelingen. Het resultaat: een 37 meter lang

Amsterdam, waar Baukje Spaltro (artistiek leider van het

doek, een expositie van drie maanden in Franeker en 2500

Panorama) connecties heeft.”

bezoekers.

Negatieve beeldvorming

Baukje Spaltro sprak het slotwoord. Ze vertelde dat het

Adriaan Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ

schilderen een middel was om met elkaar in gesprek te raken.

Friesland, liet duidelijk aan het publiek weten dat hij blij is

Het bleek goed mogelijk om samen aan een groot project te

met een initiatief als Panorama. ,,Mensen hebben het nodig

werken en je in dienst te stellen van een groter geheel. Daar

om aan mooie dingen te werken.” Hij schaarde zich vierkant

zou men in de huidige maatschappij een voorbeeld aan kunnen

achter de boodschap die het bestuur en de deelnemers

nemen!
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Gedicht

Leefstijl

Gezonde leefstijl, goed
voor lichaam en geest
Martijn de Jong (28 jaar), woonbegeleider bij MindUp, komt inmiddels
al zo’n twee jaar bij Geesje. Hij geeft haar ondersteuning vanuit de BW
(Beschermde Woonvorm) op het gebied van wonen en leefstijl. Op een
gegeven moment stelde Martijn voor om Geesje te helpen bij het aanleren
van gezondere leefgewoonten.

Geesje Pruiksma-Kloosterman (54 jaar) had wel moeite met

“Door frisdrank krijg je erg snel veel suiker binnen. Wil je toch

koken en gezond eten: ,,Ik at vooral koeken en chocolade,

een glas fris, kies dan voor light- frisdrank. Van de bubbels

snacks en kant-en-klare maaltijden”. Martijn stelde op een

krijg je een voller gevoel waardoor je minder snel weer gaat

gegeven moment voor om haar te helpen bij haar leefstijl.

eten”, aldus Martijn.

Samen deden ze bijvoorbeeld boodschappen. In plaats van
drinkontbijt kocht ze kwark (daar blijf je langer ‘vol’ van), fruit

Martijn heeft na zijn eigen worsteling met zijn gewicht (hij

en groente. Ze haalde geen chocola en koeken meer in huis.

woog vroeger 140 kilo) een opleiding als fitnesstrainer en

,,Zo kan ik de verleiding beter weerstaan”, aldus Geesje. Ook

gewichtsconsulent gedaan. Ook is hij kok. Het is zijn passie

ging ze weer zelf koken. Ze is echter geen sportvrouw. ,,Ik loop

geworden om andere mensen te helpen bij het aanleren

weleens een blok om, soms wel een uur. Ik ga op de fiets naar

van gezondere gewoonten. Hij probeert bij de BW mensen

de MindUp. Dit is wel vijfentwintig minuten heen en ook weer

bewuster te laten worden van hun leefstijl. Hierbij kun

terug, vier keer per week.” Op die manier is ze toch genoeg in

je denken aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen of

beweging. Ze is zelfs tien kilo afgevallen in de afgelopen twee

minderen met roken / alcohol drinken. Tevens is er binnen

jaar. ,,Ik voel me veel fitter nu, mijn conditie is wel verbeterd.”

MindUp een leefstijlproject waar aandacht is voor deze
onderwerpen.

Martijn is enthousiast om meer mensen op het gebied van
leefstijl te helpen: ,,Een gezonde leefstijl draagt bij aan een

Mensen moeten soms opnieuw gemotiveerd worden als

betere geestelijke en lichamelijke conditie.” Hij raadt geen

het niet lukt of wanneer ze de motivatie kwijt zijn om de

bepaald dieet aan, maar wijst op keuzes die gemaakt kunnen

bewustere leefstijl vol te houden, zoals bij het stoppen

worden op het gebied van eten en drinken. Oftewel: mensen

met roken dat vaak een probleem is.

bewust maken van het eigen aandeel dat ze hebben in
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hun (psychische) gezondheid. ,,Van bijvoorbeeld een wortel

Wil je ook hulp bij het verbeteren van je leefstijl, neem dan

of komkommer word je even vol als van een koek. Het is

even contact op met je begeleider van de MindUp. Die kan je

misschien even wennen en niet zo lekker, maar op den duur

verder helpen of doorverwijzen naar iemand die daar meer

voel je je er een stuk beter door.

over kan vertellen en daarbij ook hulp kan bieden.

Wist ik maar van wanten,
was ik niet zo triest,
dan zou ik zeker weten,
dat ik beter om kon gaan met het verlies
van baan en lief.
Heb weinig geld om van te leven.
Sta bijna letterlijk op straat.
Het gaat zoals het gaat.
Al zie ik er vaak geen gat meer in.
Soms ben ik dan toch nog weer verliefd.
Nu ben ik het op jou.
Het leven en Liefde heiligen dat is waar
het in ons bestaan om gaat.
Kun je dat beamen?
Wil jij misschien dan met mij gáán?
Ook al win ik de jackpot,
Win ik 30 miljoen.
Het valt in het niet,
al is het mooi meegenomen,
wanneer wij samen gaan.
Laten wij het smalle Levenspad
bewandelen.
Die wij stap voor stap geleid creëren.
Een gewild bestaan.
Bareld
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Herstel

DIPJE
VERSUS DEPRESSIE
Tijdens de cursus “Het schrijven van je eigen herstelverhaal”, die ik (Roelinde) met
een collega-ervaringsdeskundige heeft gegeven, was er een cliënt die een eigen
verhaal had geschreven. Het verhaal gaat over het verschil tussen het hebben van
een dipje en een depressie. Dit verschil heeft ze in een mooi verhaal weergegeven en
ik wil jullie dit niet onthouden.

Bea denkt: “laat ik goed beginnen, de stad in, lekker shoppen
en dan wil ik wel eens zien of die depressie mij eronder krijgt.”

“Als je weer
depressief bent kun
je op mij rekenen,
ik zal er voor
je zijn”

Jolanda begint rustiger, ze is nu nog depressief. Ze besluit nog

De volgende morgen wordt Bea wakker, het kost haar moeite

even op de bank te gaan liggen.

om haar bed uit te komen. Dan bedenkt ze dat ze nog melk
moet halen bij de melkboer. Ze verzamelt alle moed en gaat

Bea is nog aan het shoppen, ze heeft kleren gekocht en is daar

naar de melkwagen. Als de melkboer haar ziet vraagt hij: “Bea,

erg blij mee.

wat is er met jou, wat zie je er somber uit?” Bea vertelt dat ze
depressief is. “Nou ja,” zegt de melkboer, “we hebben allemaal

Jolanda wordt wakker. Het eerste wat haar opvalt is dat de

weleens een dipje.” Bea voelt zich kwaad worden: wat denkt

Er zijn mensen die denken dat ‘een dipje hebben’ of ‘je depri voelen’ hetzelfde is als het hebben van een depressie.

kamer er lichter uitziet dan normaal. Ze voelt dat ze nog een

hij wel, een dipje, dit is wel even iets anders!

Soms zou je willen ruilen met de mensen die dit denken, zoals in onderstaand verhaal.

beetje een dip heeft, maar ze bedenkt: als ik nu een paar
boodschappen doe leidt dat misschien even af. Ze besluit

Jolanda wordt ook wakker en ze maakt een uitgebreid ontbijt,

Dit verhaal gaat over twee vriendinnen: Jolanda, zij heeft te maken een bipolaire stoornis en Bea, zij heeft

ook om iets lekkers mee te nemen om zichzelf te trakteren.

heerlijk om zo de dag te beginnen. Na het ontbijt gaat ze een

weleens een dipje.

Voordat ze weggaat frist ze zich even op. De slobbertrui en

boswandeling maken, in het voorjaar gaat alles weer groeien

zwarte joggingsbroek passen niet bij de stemming die ze nu

en bloeien. Juist die kleine dingen kunnen je gelukkig maken,

heeft. Ze trekt een leuke rok en een kleurig shirt aan, ze voelt

denkt ze.

Op het moment gaat het goed met Jolanda, ze is stabiel en kan daarom genieten van het uitje met Bea.

zich nog prettiger.
Na 48 uur gaan Jolanda en Bea weer naar de professor. Bea

Drie weken later belt Bea met Jolanda. “Hoe gaat het met je?” vraagt Bea. Jolanda zegt dat ze flink depressief is en
dat ze nergens zin in heeft. “Och joh”, reageert Bea, “ik heb ook weleens een dip en ik voel me ook wel eens depri.”

Ondertussen, in de stad, gaat Bea zich steeds beroerder

ziet Jolanda en zegt: “Wat zie jij er goed uit.” Jolanda denkt:

Jolanda zegt: “Dit is méér dan depri, ik ben depressief.”

voelen. Er is niets meer wat ze nog leuk vindt. Ze besluit naar

wat ziet Bea er beroerd uit…

“Je moet er niet teveel mee bezig zijn, het gaat vanzelf wel weer over”, zegt Bea nu. Jolanda vraagt Bea of zij

huis te gaan, ze wil haar bed in. Thuis gooit ze haar nieuwe

weleens depressief is geweest. “Nee, dat niet, maar wel depri”, antwoordt Bea. “Je moet leuke dingen gaan doen,

kleding in een hoek. De kleren die ze nu draagt worden

De professor maakt de apparaatjes weer los en vertelt dat

dan gaat het wel weer over.”

omgeruild voor een joggingbroek en een grote trui en Bea

ze de komende twee uur in een soort van luchtledig gevoel

stapt haar bed in. Een paar uur later wordt Bea wakker en ze

verkeren. Die twee uur nemen ze het ervan en pakken een

Dan vraagt Jolanda aan Bea of ze een keer wil ruilen: “Jij krijgt mijn depressie en ik krijg jouw dip.” “Geen

voelt zich nog net zo beroerd als toen ze haar bed instapte. Ze

terrasje. Als ze aan een kop koffie zitten zegt Bea: “Jolanda,

probleem,” zegt Bea, “kom maar op!”

gaat op de bank liggen en er spookt van alles door haar hoofd.

wat ben jij een sterk mens, iedere keer weer depressief, hoe

Ze probeert aan leuke dingen te denken, maar die lijken er niet

houd je het vol? Als je weer depressief bent kun je op mij

Jolanda had gelezen over een professor die een apparaatje had uitgevonden waarmee je 48 uur in het

meer te zijn. Daardoor wordt ze nog depressiever. Koken doe ik

rekenen, ik zal er voor je zijn.”

gevoelsleven van een ander kan kruipen. Drie dagen later gaan Jolanda en Bea naar de professor en ze vragen of

ook niet, denkt Bea, ik neem wel een koekje.

zij in aanmerking komen voor het apparaat. De professor vraagt waarom, Jolanda en Bea doen hun verhaal.
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Jolanda heeft boodschappen gedaan, ze wil lekker gaan koken.

Dit verhaal is geschreven door Hilda Nagel en is gebaseerd

Beiden krijgen ze het apparaatje van de professor dat ze 48 uur moeten dragen. Het apparaatje lijkt het meest op

Na het eten nestelt ze zich op de bank, drankje erbij en een

op eigen ervaring.

een horloge en alleen de professor kan het weer afdoen. De professor vertelt dat het twee uur duurt voordat het

leuke film op tv. Dit dipje is niets vergeleken bij een depressie,

gaat werken, dat is de tijd die de hersenen nodig hebben om geprogrammeerd te worden.

denkt Jolanda.

Bedankt Hilda dat we dit verhaal mogen plaatsen.
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Rubriek

Een kijkje in de
keuken van:
Dirk (52 jaar) werkt in de keuken van de MindUp op de Marshallweg. Hij werkt hier
inmiddels drie hele dagen en twee ochtenden en is vooral befaamd om zijn cakes.
Hij heeft door de jaren heen misschien wel 400 cakes gebakken! Ook snijdt hij
groente en doet andere werkzaamheden.

Wat kook je meestal?
“Meestal eenpansgerechten met rijst of pasta en daarbij groente en soms vlees.”

Let je op je gezondheid met koken?
“Ja, ik let op vet en suiker en of ik voldoende groente kook. Ik koop eigenlijk nooit kant-en-klare maaltijden,
hooguit af en toe een hartig taartje.”

Volg je een bepaald dieet of eet je vegetarisch?
“Ik eet maximaal drie keer per week vlees. De mens is naar mijn idee wel een vleeseter, maar het kan wel een
beetje minder vind ik, om het dierenleed en het milieu te besparen.”

Eet je weleens Chinees, pizza of patat?
“Een heel enkele keer haal ik weleens een soort rijsttafeltje bij de Chinees. Daar kan ik dan wel twee keer van eten.
Bij de Chinees waar ik dit haal, koop ik ook weleens een goulashkroket of een satékroket; heerlijk!”

Favoriete
van Dirk recept

DIRK

Hoe hij hier gekomen is? ,,Voordat ik hier kwam zat ik een aantal jaren diep in de put en ik
zat thuis in een soort isolement. Dit ontaardde uiteindelijk in een psychose. Nadat ik uit
de opname kwam en weer wat opgeknapt was, ben ik eind december 2016 bij de MindUp
gekomen. Eerst bij de productieafdeling en al een beetje in de keuken, later steeds meer in de
keuken.”

Cake van Dirk

,,Het mooie van het werk in de keuken is dat je geregeld complimenten krijgt van de mensen en

250 g roomboter

dat het zinvol is. We maken in de keuken gezonde maaltijden, duurzaam, biologisch en niet te

250 g suiker (mag minder)

zout of te zoet. Veel cliënten worstelen met hun gewicht en eten vaak niet gezond. Dan is het

250 g zelfrijzend bakmeel

mooi dat de keuken hier in ieder geval gezond eten aanbiedt.”

5 grote of 6 kleine eieren

Niet therapie, maar dagbesteding in de keuken, dat helpt

Bereidingswijze:

Dirk benadrukt dat het werk in de keuken in zijn geval erg geholpen heeft in zijn herstel. Hij

Vet het bakblik in en leg er wat bakpapier in.

heeft vroeger twintig maanden in een therapeutische gemeenschap gezeten nadat hij tijdens

Giet hierin het gemixte deeg. De oven 10 minuten

zijn studie technische bedrijfskunde psychisch vastliep. Dus hij heeft in zijn leven wel genoeg

voorverwarmen, daarna 50 minuten op 155 graden

therapie gehad, vindt hij. Hier in de keuken heeft hij het erg naar de zin: ,,Ik vind de sociale

(dit verschilt soms per oven; om het zeker te weten af

contacten fijn en de positieve feedback. Het eten hier is niet alleen goed voor de gezondheid

en toe even kijken en met een breinaald of vork in de

van de cliënten maar ook goed voor mijn eigen gezondheid. Ik eet drie keer per week een

cake prikken, als de naald schoon blijft is de cake gaar).

maaltijd van de keuken en ben zelf ook bewuster geworden van wat gezond is en wat niet.”
Door het bakpapier is de cake gemakkelijk uit de vorm
Het valt hem op dat collega’s ook opknappen door het werk bij de MindUp. Dat mensen naar

te halen

verloop van tijd rustiger en socialer worden. De structuur die de dagbesteding biedt is ook
belangrijk. Wat dat betreft zou het heel jammer zijn als dit wegbezuinigd gaat worden.

Variaties:
1. drie appels erdoor doen, wel goed klein maken en

Hoe vind je het om te koken?

mixen

“Ik vind het nu wel leuker dan vroeger.”

2. Chocolade erdoor, eerst verwarmen via au bain

Kook je liever voor jezelf of voor anderen?

3. Speculaaskruiden erdoor

“Naast de maaltijden die ik in de keuken koop en eet, kook ik soms ook voor mezelf thuis.”

4. Geraspte citroenschilletjes erdoor

marie
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Cliëntenraad
Inspiratieprijs
Wat er ook komt, laat het komen,
Wat er ook is, laat het zijn

Wat er ook gaat, laat het gaan

December vorig jaar was het zover. De cliëntenraad van GGZ Friesland lanceerde op het podium van het Eindejaarsevent voor
medewerkers een nieuw initiatief: de Cliëntenraad Inspiratieprijs. Met deze prijs wil de cliëntenraad een podium bieden aan de
vele artistieke talenten, die GGZ Friesland onder haar cliënten heeft. Creatievelingen, die met hun kunstzinnige uitingen zichzelf
verder helpen op de weg van hun herstel en daarmee anderen weten te stimuleren en inspireren.
Als cliëntenraad zijn we ons ervan bewust dat eigenlijk iedereen met een psychische kwetsbaarheid een prijs verdient.
Wij weten allemaal hoeveel moeite het dagelijks kost om ons staande te houden.
Daarom zeggen we: een compliment voor elke cliënt! En vertrouw erop, dat deze Cliëntenraad Inspiratieprijs niet alleen op
de winnaars, maar op alle cliënten van GGZ Friesland positief af zal stralen!

Wat gaan we doen?
We nodigen jou uit je door het motto bovenaan dit artikel te laten inspireren en een schilderij, beeld, gedicht, tekening, lied,
collage, compositie, foto, verhaal of voorstelling te maken. Dat kun je in je eentje doen of met een groep, thuis, in de therapie,
in de werkplaats, het atelier of ergens anders.
Met de ingezonden werken maken we een reizende expositie langs verschillende GGZ-locaties. Voor andere ingezonden
kunstvormen organiseren we een uitvoering. Bezoekers mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete inzending. Daarnaast
vindt beoordeling plaats door een vakjury. De prijzen zullen eind 2020 worden uitgereikt en zijn bedoeld om de winnaar verder
te stimuleren in zijn/haar artistieke ontwikkeling (nieuw materiaal of gereedschap, een passende cursus, et cetera).
Maar eigenlijk is meedoen natuurlijk al winnen, want hoe mooi is het om anderen te laten zien wat jij graag doet?

Doe met ons mee!
De eerste inzendingen zijn inmiddels binnen, maar er kunnen er nog heel veel meer bij. Dus, hou jij van schilderen, tekenen,
schrijven, muziek maken, knippen, plakken, naaien, haken, dichten, boetseren, et cetera: ga aan de slag, alleen of met anderen.
Of misschien ken je iemand, die je wilt attenderen op de prijs en stimuleren om mee te doen. Kunst brengt troost, geeft zin en is
een krachtige en mooie manier om met elkaar in gesprek te komen. Laat het komen, laat het zijn en stuur het in! We hopen op
veel en diverse inzendingen.
Aanmelden kan via het emailadres: CRinspiratieprijs@ggzfriesland.nl
Je hoeft bij aanmelding je werk nog niet klaar te hebben. Aanmelden kan alleen of met een groep.
Liever niet je naam in publiciteit? Geen probleem.

Stuur je inzending in voor
1 juli 2020

