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OP NAAR NOG MEER 

edities!

Roelinde Nolles

Dit nieuwe blad is de opvolger van de Toek, wellicht voor een 

aantal lezers wel bekend. De Toek is gestopt maar het bleek 

dat het toch wel gemist werd een blad voor cliënten. Daarom 

hebben een aantal oud-redactieleden samen met een aantal 

nieuwe redactieleden een doorstart gemaakt. Na een reeks 

van vergaderingen is hier dan het nieuwe blad.

En toen was daar eindelijk PODIUM! Na veel vergaderen en 
zoeken is de eerste uitgave een feit. Wij als redactieleden 
zijn er erg trots op en als we het blad zien liggen in de 
wachtkamers dan worden we er blij van. Ook hebben we al 
enkele reacties gehad en deze waren gelukkig positief.

Nadat het eerste nummer een feit was, zijn we aan de slag 
gegaan met het tweede nummer. Want we gaan voor nog 
meer edities!

Waar gaat het deze keer over? Op het moment van uitkomen 
is de lente al in volle gang en de zomer komt eraan. Dit 
betekent dat de temperaturen stijgen, de zon weer vaker te 
zien is, we meer naar buiten gaan, lekker buiten zitten en ons 
te goed doen aan vitamine D. Het blijkt dat daglicht goed is 
voor zowel lichaam als geest; dit kan ik wel onderschrijven. Ik 
voel me ook beter in de lente en zomer. Misschien voor meer 
mensen herkenbaar?

Ik vind het ook altijd weer een wonder dat alles weer in de 
bloei komt. In de herfst vallen alle blaadjes van de bomen en 
dan denk ik: ‘Het komt nooit meer goed, de bomen zullen 
nooit weer in de bloei komen’. Maar elke lente word ik weer 
verrast door het feit dat de bomen weer in de bloei komen en 
de blaadjes weer aan de bomen groeien.

Het komt altijd weer goed.

Dit tweede nummer staat voor een groot deel in het teken 
van het panoramaproject, waar veel cliënten aan deelnemen. 
Het panoramaproject heet Inside Out en is bedoeld om 
de innerlijke ervaring van de (ex)-cliënten met betrekking 
tot de buitenwereld te verbeelden. Het is bedoeld om het 
taboe dat er nog altijd is op het hebben van een psychische 
kwetsbaarheid te doorbreken.

In deze editie vind je een impressie, met interviews en foto’s. 
Verder hebben we een aantal vaste rubrieken, zoals ‘De 
hobby van…’ Daarnaast is er een artikel over leefstijl, dier en 
psychiatrie en een column van Pepijn Hofstede: de teamcoach 
van het herstelcentrum verduidelijkt daarin waarom PODIUM 
onder Herstelcentrum Friesland valt.

Wij, als redactie hopen dat jullie PODIUM gaan zien als een 
positief blad, wat makkelijk leesbaar is.

Veel leesplezier en laat ons weten wat je ervan vindt! Onze 
gegevens staan op de pagina links hiernaast.  

Voorwoord
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Helga Witteveen heeft in haar leven wel een paar 
hobby’s gehad. Zo deed ze jarenlang actief aan 
pottenbakken en doet ze nog steeds veel aan muziek. 
De hobby waar ze nu over wil praten en die haar 
steeds meer in beslag neemt is echter het schilderen. 
Misschien niet zo vreemd als je bedenkt dat MindUp 
door het panoramaproject waar Helga aan meedoet, 
steeds meer in de ban raakt van het schilderen. 

Helga vertelt dat gaan schilderen eigenlijk een 
gok was. Toen ze het activiteitencentrum aan de 
Willemskade ging bezoeken stond ze voor de vraag wat 
ze daar zou gaan doen. Ze besloot te gaan schilderen. 
De gok pakte goed uit. De activiteitenbegeleidster 
was autodidact op het gebied van beeldende kunst. 
Als iemand een werk klaar had werd het onder haar 

leiding door de groep van commentaar voorzien. De 
positieve dingen werden er uit gehaald, Dat ervoer 
Helga als erg stimulerend. Zo is ze blijven schilderen.

Ze vertelt dat ze sinds haar psychose erg 
geïnteresseerd is geraakt in kleuren. Ze houdt ervan 
om kleuren te mengen. Voor Helga is schilderen een 
manier om je te uiten. Hoe het schilderen gaat hangt 
er ook vanaf hoe je je voelt. De ene keer gaat het beter 
dan de andere keer.

Als Helga bij MindUp schildert is ze soms wat afgeleid, 
dus ze vindt het ook fijn om thuis te schilderen. Als ze 
zomers met de balkondeur van haar flatje open aan de 
huiskamertafel zit te schilderen is ze helemaal in haar 
element.  

De hobby van... 
Helga Witteveen

Helga

Rubriek

Als helga zomers met de balkondeur 
van haar flatje open aan de 

huiskamertafel zit te schilderen is 
ze helemaal in haar element.
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Panorama InsideOut 2018

De voorbereidingen voor het echte werk waren al 

in volle gang. Nadat op zes locaties verspreid door 

Fryslân tekensessies werden gehouden, is kunstenares 

Baukje Spaltro, tevens artistiek leider van het gehele 

project begonnen met de schildersessies op de zes 

doeken. Het is de bedoeling deze tijdens de sessies 

op de verschillende locaties verder uit te werken 

en uiteindelijk deze doeken in de zomer van 2018 

aan elkaar te verbinden in een grote expositietent 

in Franeker (Lankum). Inmiddels zijn twee gesloten 

afdelingen ook aangesloten bij het project (het HIC in 

Leeuwarden en FPA in Franeker) dat maakt in totaal 

acht doeken. 

Er wordt op elke locatie gewerkt met een team dat bestaat 
uit mensen met een psychische kwetsbaarheid, vrijwilligers, 
creatief therapeuten en een kunstenaar (de rechterhand van 
Spaltro is CP Berbée).

Taboe
Initiatiefneemster Thea Gerritsen (voorheen humanistisch 
raadsvrouw bij GGZ Friesland ), vertelt dat dit Panorama 
bedoeld is om het taboe wat er nog altijd heerst op het 

hebben van een psychische kwetsbaarheid te doorbreken. 
,,Mensen in de psychiatrie hebben vaak veel pech in hun leven, 
door hun kwetsbaarheid raken ze vaak hun naasten, werk 
of studie en huis kwijt. Het is moeilijk de draad weer op te 
pakken en het zelfvertrouwen heeft vaak een enorme deuk 
gekregen. We hopen dan ook met dit project mensen weer 
te betrekken bij de Mienskip en dat ze weer meer zingeving 
en vertrouwen ervaren voor de toekomst. Over het algemeen 
hebben buitenstaanders vaak een vooroordeel over deze 
kwetsbare mensen. We hopen op deze manier meer begrip te 
kweken.”

Inside Out
Het Panorama Inside Out is bedoeld om de innerlijke ervaring 
van de (ex-)cliënt met betrekking tot de buitenwereld te 
verbeelden. Vaak zit hiertussen een spanningsveld en dit 
wordt geprobeerd uit te beelden in een landschap van 
stemmingen. Dus wordt iedereen de vraag gesteld: ,,Hoe 
beleef jij het Friese Landschap?” Het antwoord hierop 
wordt naast op het doek misschien ook verwerkt in quotes, 
geprojecteerd op het doek, en begeleidende muziek.

Nadat Spaltro in haar atelier in Amsterdam de hand legt 
aan het uiteindelijke ontwerp, wordt er met de Mienskip 
van Panorama verder gewerkt aan de acht doeken en ook op 
eindlocatie Franeker is het nog mogelijk om mee te schilderen 
en er samen een gigantisch community-art-project voor 
Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) van te maken.

Omdat ik twee middagen per week schilder bij MindUp werd ik gevraagd mee te doen aan 
het panoramaproject. Leidraad voor het project waren de woorden inside out en dat dan met 
betrekking tot het friese landschap. Het project staat onder leiding van kunstenares Baukje 
Spaltro, maar er zijn ook andere kunstenaressen bij betrokken.

Baukje begon met wat algemene oefeningen om wat je in je hebt naar buiten te brengen.
Daarna werden we gevraagd iets te bedenken dat voor jou kenmerkend is voor het friese 
landschap. Ik koos voor het begrip horizon. Dat is namelijk wat me opvalt als ik in m’n auto door 
het friese landschap toer: de horizon. Wat ik dan ervaar is dat de horizon telkens onderbroken 
wordt door objecten zoals boomgroepen, boerderijen en dorpen.

Daarna moesten we wat we bedacht hadden visualiseren. Ik tekende een horizon met daar 
naar toelopend en steeds kleiner wordend twee rijen bomen. De fase daarop volgend was het 
verkleinen: de rij bomen werd een boom en de boom werd een stam.

Uiteindelijk kwamen we voor het grote doek te staan. Toen ik theologie studeerde dacht ik 
maar steeds: ik moet m’n wezen veruiterlijken. Waarom ik dat dacht weet ik ook niet. Toen ik 
daar zo stond voor het doek met een palet en een penseel in m n handen dacht ik: misschien 
sta ik nu wel weer hetzelfde te doen als toen: iets wat in me is naar buiten brengen. Het was 
een bijzondere ervaring.  

Willem-Pieter Fieggen

‘Ik tekende 
een horizon 
met daar naar 
toe lopend en 
steeds kleiner 
wordend twee 
rijen bomen’ 

De eigen ervaring van 
   een deelnemer

Quotes verzamelen
Ook gaan nu ervaringsdeskundigen van  
GGZ Friesland gepreksgroepen leiden. Dit is vooral met 
als doel om quotes te verzamelen met betrekking tot 
herstel. Ze stellen de mensen vragen als:

• wat betekent herstel?
• wat is helpend geweest?
• wat kunnen we doen tegen stigma?

Het is de bedoeling dat die quotes terugkomen in het 
Panorama. Voorbeeld van een quote is: ,,Herstellen doe 
je samen.”

Het blijkt dat op de Facebookpagina ook veel gedichten 
gepost worden. Deze staan in het album ‘geluiden 
van de binnenwereld´. Van een selectie wordt een 
gedichtenpad in Franeker gemaakt. Langs de route 
(Van Andelpad) komen deze gedichten op plakkaten. 

Overigens worden er ook nog vrijwilligers gezocht voor 
in de tent.  

‘Herstellen doe     
     je samen’

Meer weten over dit 
fantastische project?

Neem dan een kijkje op onze website of 
Facebookpagina, www.panoramafraneker.nl 
of www.facebook.com/panoramaFraneker

Reportage
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Ze komt oorspronkelijk uit Noord-Holland maar woont 
inmiddels 18 jaar in Friesland. Eerst woonde ze nog in 
Hoogeveen, maar dat was wel twee uur reizen naar Noord-
Holland, dus besloot ze naar Friesland te verhuizen, dan 
was het nog maar één uur reizen. Ook vond ze het voor haar 
zoontje leuker om in een dorp op te groeien dan in de stad. 
Inmiddels woont ze in Leeuwarden.

,,Ik heb een opleiding tot agogisch werker (SPW4) gedaan 
en jaren in de psychiatrie gewerkt; eerst zeven jaar in 
Heerenveen en daarna drie jaar in Franeker. Ik was zelfs de 
eerste échte woonbegeleider. Ik mocht de functie helpen 
inkleuren. Deze functie was toen zowel onderdeel van de 
activiteitenbegeleiding als van de verpleging en had zodoende 
een sociale kant (begeleiding) als praktische kant (helpen 
met huishouden bijvoorbeeld). Bij Panorama heb ik ook een 
begeleidende rol, een praktische rol, ik help daar waar ik kan, 
denk mee met ideeën en oplossingen en ben inzetbaar.”

Maar zij heeft zich ook wel eens alleen gevoeld als 
alleenstaande moeder. ,,Ik zat weleens met mijn handen in 
mijn haar, dat ik ook wel gewild had dat ik ergens met mijn 
verhaal terecht kon. Ik was ook erg aan het overleven en 
steeds hard op zoek naar oplossingen. Dus ik voel me niet 
alleen maar begeleider maar soms ook wel cliënt. Maar om 
psychische hulp vragen dat doe je dan toch niet zo snel ook 
vanwege het taboe dat er inderdaad nog heerst over deze 
problematiek.”  

Catharinus vind het schilderen een leuke manier om mensen 
te leren kennen. Iedereen heeft wel zijn problemen, maar het 
is wel gezellig om zo samen bezig te zijn. Hij zit anders ook bij 
Agnes van de creatieve club bij de MindUp. 

,,Ik vind het taboedoorbrekend, omdat het ook straks 
geëxposeerd gaat worden, daar komen vast veel mensen 
op af. Ik ben ook wel benieuwd hoe het er straks uit komt te 
zien. De stemming die ik optekende bij een landschap bij de 
eerste workshops was een poellandschap, dus water, kikkers, 
waterplantjes, visjes en een ooievaar. Het is voor mij een 
gevoel van rust en veiligheid.”  

MARIAN (51) 
LEEUWARDEN

CATHARINUS (56)
Leeuwarden

Door aan dit project mee te doen heeft Yaron er naar eigen 
zeggen weer wat sociale contacten bij gekregen. Ook verrijkt 
het hem op creatief gebied. ,,Ik neem voor het schilderen echt 
de tijd. Het geeft mij rust omdat ik tijdens het schilderen niet 
zoveel in mijn hoofd zit. Ik heb zo even wat afleiding. Ik kan 
mijn gevoel kwijt in het schilderen.”

Door het schilderen ervaart hij een soort gedrevenheid. ,,Net 
alsof je door de natuur loopt, je bent benieuwd wat er nog 
meer op je pad komt, wat er nog komt aan uitzichten, je wilt 
meer zien en bewonderen. Sommige mensen vinden zichzelf 
normaal. Wat is normaal? Ikzelf vind en denk dat sommigen 
een andere beleving hebben, maar iedereen heeft toch een 
andere psyche? We zijn allemaal mens, iedereen heeft wel een 
‘kronkel’, ook mensen die zichzelf normaal vinden.” 

,,Ik ben blij dat ik aan dit project mee mag doen, het verbreedt 
mijn horizon. Het is een manier van bezig zijn die mij 
genoegdoening geeft. Het maakt mij tevreden met wat ik doe, 
in tegenstelling tot thuis zitten en gamen. Sinds ik schilder zit 
ik beter in de wereld doordat ik daadwerkelijk iets kan laten 
zien waar ik mee bezig ben.”  

MARjan (48) 
LEEUWARDEN

Marjan hoorde van dit project en het leuk haar wel leuk om 
mee te doen, vandaar dat ze zich er voor aanmeldde. Het is 
eigenlijk voor het eerst dat ze echt schildert.

,,Ik ontdek dat het schilderen mij een gevoel van rust en 
ontspanning geeft, ook omdat het even afleidt.” De stemming 
die ze heeft bij het Friese landschap is ook rust. ,,Ik denk dan 
aan het hoge water, met schuimkoppen, op de golven van 
de Noordzee als je op een van de Waddeneilanden langs het 
strand loopt. Lekker uitwaaien.”

Zelf heeft ze niet zoveel last van het taboe op psychiatrie, 
,,Ik kan er met de meeste mensen wel gewoon over praten.”  

YARON (29) 
HEERENVEEN

Interviews
panorama-
project

Interviews
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Hij vindt het een leuk en interessant project en ziet het als een 
uitdaging om mee te doen. Hij schildert wel vaker en vindt 
het een prettige activiteit. ,,Ik had de laatste tijd niet zoveel 
meer geschilderd, maar voel me nu wel weer geïnspireerd 
om het weer op te pakken. Dit is een abstract landschap, het 
verbeeldt ‘euforie’ door middel van ronde vormen die eilanden 
en water voorstellen.”

Verder zegt hij dat hij de nieuwe naam die ze bij de 
patiëntenvereniging Anoiksis in plaats voor schizofrenie 
gebruiken minder stigmatiserend vindt. Bij de betreffende 
vereniging gebruikt men nu liever de benaming 
‘psychosegevoelig’.  

Herstel
voor 
jou
PODIUM wordt uitgegeven door en voor cliënten. Wat 
doet het Herstelcentrum daar dan bij? Een goede 
vraag natuurlijk en gelukkig ook gemakkelijk uit te 
leggen.

Ruim een jaar geleden kwam vanuit de gedachte 
‘een derde meer herstel’ het idee om na het 
verdwijnen van Toek toch weer een mooi blad te 
gaan maken voor cliënten en door cliënten. Het 
Herstelcentrum is destijds benaderd met de vraag of 
ervaringsdeskundigen zouden kunnen helpen dit op te 
zetten. Omdat het initatief ‘herstelondersteunend’ is, 
hebben we daar ‘JA!’ op gezegd.

Samen met de oude redactie van Toek is, met 
een adviserende rol voor de afdeling Marketing, 
Communicatie & Innovatie van GGZ Friesland, een 
start gemaakt met het nieuw blad PODIUM.

Vanuit de gedachten dat het delen van ervaringen in 
herstel voor zowel schrijvers als lezers kan inspireren 
en motiveren, heeft vooral Roelinde Nolles als 
ervaringsdeskundige de redactie ondersteund. En 
dat zal ze de komende tijd blijven doen totdat er 
voldoende actieve redacteuren zijn gevonden om het 
blad eenmaal per kwartaal op een mooie manier te 
kunnen maken en uit te geven.

Daarbij hopen we dat het lezen én maken van 
het blad het herstel van jullie, onze lezers, kan 
bevorderen. Want dat is waar het Herstelcentrum 
voor staat. Vanuit het Herstelcentrum kun je 
namelijk ondersteuning krjigen in verschillende 
vormen. We doen dat op dit moment met 26 
ervaringsdeskundigen, verspreid over de gehele 
organisatie.

Maar wat doen zij nou precies?

Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met een 
psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Op 
basis van hun ervaring én die van anderen met 
ervaringskennis ondersteunen ze cliënten. Een 
ervaringsdeskundige heeft alle fases van herstel 
doorlopen en kan daar op reflecteren om zo anderen te 
helpen in hun herstelproces. De eigen ervaring wordt 
zodoende door ervaringsdeskundigen als instrument 
gebruikt in het contact met de cliënten.

Herstel zien we als volgt: Herstel beslaat veel 
verschillende aspecten, waaronder het hervinden 
van hoop en een positief zelfbeeld. Maar ook het 
herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de 
psychiatrie in de maatschappij.

Mocht je nu zelf interesse hebben in een gesprek met 
een ervaringsdeskundige, neem dan contact op met 
info@herstelcentrum.nl  

Pepijn Hofstede

Column

Ali vindt het heel erg leuk om mee te doen. Er is een 
ongedwongen sfeer; mensen kunnen elkaar ontmoeten en 
een gesprekje aanknopen. Bijvoorbeeld over het onderwerp 
waar men mee bezig is of over heel wat anders.

,,Ik had helemaal geen ervaring met de psychiatrie en MindUp, 
maar vindt het heel plezierig om deze samenwerking tot 
stand te brengen. Mensen hebben hun eigen inbreng en 
soms help ik iemand verder door wat suggesties te doen. Het 
overheersende idee moet zijn dat wat je doet is goed. Ik vind 
het resultaat een prachtig geheel van al die verschillende 
uitingen die allemaal samenkomen op het grote doek. Het 
met elkaar iets tot stand brengen vind ik belangrijk bij dit 
bijzondere project.”

,,Wat ik zelf merk, is dat het soms moeilijk is om in te schatten 
hoe iets er van verder af uitziet. Dan is het soms goed om 
even een paar stappen naar achteren te doen om te zien hoe 
het vanaf een afstandje lijkt.”  

OEBELE (50)
workum

ALI (64) 
LEEUWARDEN
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Het blijkt dat dieren een goede invloed hebben op niet alleen de lichamelijke maar ook de 
geestelijke gezondheid van mensen. De stemming wordt verbeterd, onder andere doordat 
het aaien van dieren een gelukstofje doet vrijkomen in de hersenen bij mensen. Ook daalt 
hierdoor de bloeddruk vaak. 

Jantsje Walstra

Het blijkt dat dieren een goede invloed hebben op niet alleen de lichamelijke maar ook de 
geestelijke gezondheid van mensen. De stemming wordt verbeterd, onder andere doordat het 
aaien van dieren een gelukstofje doet vrijkomen in de hersenen bij mensen. Ook daalt hierdoor 
de bloeddruk vaak. 

Helaas is het voor cliënten binnen MindUp niet altijd haalbaar om helemaal zelf de zorg van 
een beestje te hebben en dus is men hierin wat terughoudend. Ook in het belang van de dieren 
zelf. 

ieren
en Psychiatrie

D
Leefstijl

Maar gelukkig zijn er andere manieren om in contact 
te komen met dieren. Zoals vrijwilligerswerk doen 
bij een asiel, met of voor iemand een hond uitlaten, 
of in het park de eendjes voeren of naar de vogeltjes 
luisteren. Zelfs dat laatste blijkt ook ontspannend 
te zijn en een positieve invloed te hebben op je 
stemming. 

Door het aaien van katten en honden dalen de 
stresshormonen in je bloed, zodat de kans op hoge 
bloeddruk en daardoor de kans op hart- en vaatziekten 
afnemen. Ook stimuleert het je om in beweging te 
komen. Het uitlaten van de hond is daarom goed voor 
je gezondheid. Ook is het een sociaal gebeuren, je treft 
vele andere hondenbezitters waar je dan vaak een 
praatje mee maakt. 

Koeien blijken door hun tragere ademhaling en 
hartslag ook een rustgevende werking te hebben als 
je tegen ze aan gaat liggen of zitten. ‘Koeknuffelen’ 
wordt dat genoemd. 

Paarden worden zelfs therapeutisch in gezet. Het 
zijn sociale dieren en ze reageren instinctief op 
mensen, dus ook op de non-verbale signalen die we 
als personen uitzenden. Ze spiegelen je gedrag en 
je wordt je bewuster van jezelf; ze prikken zo door 
je aangeleerde overlevingsmechanismen heen. Ze 
hebben ook een ‘leider’ nodig, dit kan in het contact 
ook zelfvertrouwen geven. 

Dieren zorgen door hun gezelschap dat mensen zich 
minder depressief en geïsoleerd voelen. Een studie 
in Japan toont zelfs aan dat ons brein reageert op 
oogcontact met een hond door het (knuffelhormoon) 
oxytocine aan te maken, waardoor je geluk en 
saamhorigheid ervaart. Dieren geven onvoorwaardelijk 
hun liefde; ze houden van je zoals je bent, dus kun je 
bij hen “helemaal jezelf” zijn. Evenals eten en slapen 
is liefde een basisbehoefte van de mens. Het knuffelen 
en aaien zorgt voor de basisbehoefte van aanraking 
met betrekking tot liefde.  

Met dank aan André Galama

Manieren om met dieren in 
aanraking te komen zijn: 
• Dagje Aqua Zoo Groene Ster 
• Koeknuffelen in Delfstrahuizen 
• Vrijwilligerswerk bij een dierenasiel 
• Thee of koffie drinken in het Kattencafé (Leeuwarden) 
• Middagje Kinderboerderij 
• Samen met iemand een hond uitlaten 
• Op een bankje zitten in het park en naar de vogeltjes 

luisteren 
• Eendjes voeren
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Wat heb jij met koken?
Koken is een passie van mij, het geeft me plezier en vreugde, vooral als ik voor anderen kook.

Kook je ook voor jezelf of alleen voor anderen?
Meestal kook ik ook gewoon voor mezelf. Ik probeer dan zo gevarieerd mogelijk te eten in een 
week. Wel vind ik het leuker om voor anderen te koken. Daarom werk ik ook als kok bij sociaal 
café De Kronkel. Voor anderen koken doe ik soms liever dan mét anderen. Sommigen hebben 
nogal gevaarlijke technieken en ik ben geen dokter dus daarom kook ik liever alleen. Gelukkig 
geldt dat niet voor iedereen.

Wat kook jij meestal?
Ik kook van alles en nog wat, ik ben wat dat betreft van alle markten thuis. Als ik een lange 
dag heb gehad kook ik soms wel iets wat vrij snel klaar is zoals pasta en daarbij wat vlees en 
groenten roerbakken. Of ik maak een soepje of ragoûtje en noodles. 

Naast pasta vind ik ook noodles, mie, aardappels in schil of gebakken aardappels lekker.

Volg je een bepaald dieet of ben je vegetarisch?
Nee, wel probeer ik zo gevarieerd mogelijk te eten elke week. Het lichaam wordt zo meer aan 
het werk gezet om alle voeding te verbranden. Als je elke dag hetzelfde eet, raakt het lichaam 
daaraan gewend en kost het minder moeite om het te verteren. Ook gebruik ik in plaats van 
vlees wel vleesvervangers (bijvoorbeeld champignons) of eet ik soep zonder vlees.

Haal je wel eens fastfood (patat/pizza/chinees)?
Af en toe haal ik een snackje bij de snackbar, ook pizza of lasagne (met mozzarella of vier kazen) 
vind ik lekker. Maar die laatste haal ik niet bij een pizzeria waar men ook shoarma, kebab en 
kapsalon verkoopt, daar zit vaak groente uit blik op. Ik haal dan liever pizza en lasagne met 
verse groenten en vlees bij een daarin gespecialiseerde pizzeria.  

Een kijkje in de 
keuken van: 
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Rubriek

Favoriete recept    van Jelle

Ingrediënten:
250g verse pasta 
500g passata (gezeefde tomaat) 
4 grote verse tomaten, gesneden in blokjes 
2 kleine uien 
2 winterpenen grof geraspt 
250g rundergehakt of fijn gesneden bospaddestoelen 
2 teentjes knoflook fijn gesneden 
8 grote basilicumblaadjes gesneden in dunne reepjes 
Gedroogde Italiaanse kruiden 
Olijfolie (extra vierge) 
(knoflook-)peper en (zee)zout

Bereidingswijze:
Zet licht gezouten water voor de pasta op het vuur. Zet 
een pan op laag vuur en warm wat olie op. Bak dan de 
uitjes, knoflook en winterpeen totdat de uitjes glazig 
zijn. Voeg daarna het gehakt toe en rul dit tot het 
rossig wordt of de paddenstoelen lichtbruin worden 
en voeg de passata toe. Kook het mengsel op een laag 
vuurtje tot het dik genoeg is. Voeg dan de basilicum, 
tomaat en op persoonlijk smaak voeg je Italiaanse 
kruiden en peper en zout toe. Inmiddels kookt het 
water waarschijnlijk en kan de pasta gekookt worden 
volgens de verpakking. Giet de pasta af als die gaar is 
en serveer de pasta met een royale schep saus.  

‘Ik kook van alles en nog 
wat, ik ben wat dat betreft 
van alle markten thuis’

Spaghetti Bolognese



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. 


