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OMWEKEER
Colofon
De Ommekeer is het cliëntenblad voor en
door cliënten van de RIBW Arnhem & Veluwe
Vallei.

De redactie bestaat uit de volgende leden:
Ischa Bijl
Martin Bongaarts 
Leanne Janssen 
Leo van Lunenburg
Thomas Peters

We willen alle mensen die een bijdrage
hebben geleverd bedanken voor hun me
dewerking aan De Ommekeer!

Wil je De Ommekeer niet meer ontvan
gen, dan kan je dat doorgeven aan de re
dactie via:

E-mailadres:
de.ommekeer@ribwavv.nl

Postadres:
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
t.a.v. De Ommekeer
Antwoordnummer 2036
6800 WR Arnhem

Telefoon:
026 442 42 36

V-v-voor-w-w-woord
H-h-h-a-ha-l-l-l-oo-ooo-o... *klapper* ...m-m-ma-agg-g die
v-v-verw-w-warm-m-ming e-e-even wat-t-t h-o-o-og-hoger???

Tja, terwijl het buiten steeds kouder is geworden, zijn wij de
afgelopen maanden op de redactie weer druk in de weer
geweest voor deze ijzingwekkend coole wintereditie van De
Ommekeer! Deze wintereditie verschijnt in de december
maand en dus zal het je niet verbazen dat we hem een
kerst- en wintertintje hebben gegeven. We hopen dat jullie
deze Ommekeer met net zo veel plezier zullen lezen als wij
hem voor jullie hebben gemaakt!

We moeten wel nog even wat recht zetten. De vorige keer
hadden we een artikel aangekondigd over dat blijkbaar
zou gaan over een olifant of zo. Helaas moeten we jullie
teleurstellen, dat verhaal heeft het uiteindelijk niet gered
voor deze editie. Sorry, beetje suf van ons om wel aan te
kondigen. Misschien gaan we hem in de volgende editie
alsnog publiceren!

Desondanks wenst de hele redactie van De Ommekeer
jullie allemaal hele geweldige feestdagen en een knallend
2017!
Ennehhh... blijf lachen hè! ;-)

- Ischa Bijl

Fotograaf voorpagina - Andrès Nieto Porras
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(1)
De afgelopen maanden hebben we samen met een aantal
ZO ambassadeurs gewerkt aan het ontwikkelen van een
handleiding en een training voor (aanstaande) ZO ambas
sadeurs. Dit omdat er steeds meer vraag kwam vanuit de
regio’s over het Wie, Wat, Hoe en Waarom van de ZO am
bassadeurs. Het concept van deze handleiding zal in de
cember aan de ambassadeurs gepresenteerd worden en
begin volgend jaar zullen we een start maken met de trai
ning van 2 dagdelen. Ook interesse om ZO ambassadeur
te worden? Meld het aan de ambassadeurs in je regio, of
mail ons via zo@ribwavv.nl.
 
(2)
We hebben vanuit de ZO verschillende initiatieven rondom
herstel in de regio’s ondersteund, bijvoorbeeld de middag
Herstelondersteunende Zorg in Westervoort. Een groot
aantal cliënten en medewerkers van de RIBW vulden samen
de middag in met o.a. in gesprek gaan over wat steun voor
een ieder betekent en waaraan je steun kunt ondervinden.
Ook was er een Muzikale Ontmoeting met het duo Rubia
moreno, zij hebben verschillende nummers gespeeld op
verzoek van bezoekers die steun en kracht hebben geput
uit het nummer dat ze aangevraagd hadden. Een mooi
gesprek hierover volgde. Wil je meer weten over deze Mu
zikale Ontmoeting? Mail ons dan via zo@ribwavv.nl.
 
(3)
In diverse regio’s hebben we de WRAP-training gegeven.
WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een
zelfhulpmiddel om goed voor jezelf te (gaan) zorgen en je
leven zo goed mogelijk in balans te krijgen/houden.  Ook
zijn er in een aantal regio’s inmiddels onze hersteltraining
Herstel-Op-Stap gestart. In deze training wisselen  we infor
matie en ervaringen uit over verschillende onderwerpen als
Herstel en Dromen, Krachten en Talenten, Steun en Netwerk,
maar ook Verlies en Rouw. Zou je meer willen weten over
ons trainingsaanbod? Vraag het aan de ZO ambassadeurs
in je regio of mail ons.

(4)
In samenwerking met Zorg en Kwaliteit hebben we met een
aantal BW- en BZW-cliënten in een cliëntenpanel gepraat
over verschillende onderwerpen waar de RIBW AVV mee
bezig is. Lijkt je het ook leuk om af en toe mee te praten?
Meld je dan bij ons!
 
(5)
Er komt ook weer ruimte voor een nieuwe medewerker bij
ZO! Zo breiden we ons team uit en kunnen we nog meer
initiatieven ondersteunen van cliënten in de regio’s!
 
(6)
In de meeste regio’s is een ROPI afgenomen. Er worden
interviews gehouden met medewerkers en cliënten om te
kijken hoe herstelondersteunend er in de regio gewerkt
wordt. Een mooi moment om als cliënt je stem te laten
horen! De uitkomsten worden gebruikt om in de regio’s aan
de slag te gaan met het herstelondersteunend werken. Als
je mee wil praten, informeer in jouw regio of de ROPI bin
nenkort afgenomen wordt!

De ervaring leert dat de maanden na de zomer altijd erg druk zijn. Bij ZO hebben we dan ook zeker niet stilgezeten!
Zoals jullie wellicht weten, heeft de ZO sinds september geen projectstatus meer, we zijn een vast onderdeel van Zorg en
Kwaliteit geworden binnen de RIBW AVV. Wij zijn enorm trots op deze prestatie en mijlpaal. We verheugen ons op een
nog intensievere samenwerking, zowel op het centraal bureau als in de regio’s met cliënten en medewerkers !

K I J K J E  I N  D E  K E U K E N  V A N  Z O:
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Je kent het vast, dat gevoel dat je  
vastloopt in jouw levenspatroon. 
 

ZO biedt jou een helpende hand en  
ondersteunt jou graag om je weer  
in je eigen kracht te laten komen.  
Ook leert ZO je hierbij hoe jij je  
gedachten kan omzetten om jouw  
dromen en wensen waar te kunnen  
maken. Bij ZO kun je iets voor anderen  
betekenen. 
 

Voel jij je geroepen? 
 
Ben of word jij onze enthousiaste  
ZO ambassadeur? 
Dan zijn wij ZO op zoek naar jou! 
Leg uit waar jouw interesse ligt en  
meld je aan of reageer:  

www.activiteitenbundel.nl  
 

Vrijheid zit in je gedachten. 

BIJZONDERHEDEN 

Let op! vanaf 30 december tot 9 januari gesloten.

KOFFIEHUIS/
PARTICIPATIEHUIS 

maandag 12.00 - 16.00 uur

dinsdag 12.00 - 19.30 uur

woensdag 12.00 - 19.30 uur

donderdag 12.00 - 19.30 uur

vrijdag  12.00 - 19.30 uur

zaterdag 12.00 - 16.00 uur

zondag gesloten 

 
 

OPENINGSTIJDEN: 

 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er eetcafé van 17.30 tot 19.30.
Opgeven kan tot 14.00 op de dag zelf.
Kosten: €3,50 (eerste keer mee eten is gratis voor RIBW
cliënten)
 
Adres:
Doelenstraat 26
6811 CN Arnhem
026-3518138
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LETTERFEEST 
Hieronder staan een aantal woorden die te maken hebben met de feestdagen en winter. Probleempje: alle letters zijn
door elkaar gehusseld! De vraag is: wat staat er? Om je een beetje te helpen hebben we voor elk anagram een hint
gegeven. En om het nog even iets spannender te maken, vormen de eerste letters van alle oplossingen bij elkaar samen
nog een extra anagram! Kun jij de eindoplossing achterhalen?

REBUS

Belastin
g

WHAAAT??? Alwéér een belastin
gverhoging?! En ik ben nu

al praktisc
h bankroet! B

elastin
g is 

zó'n belastin
g...  

- Is
cha Bijl

Naar h
et th

eater

Poeh, w
at is

 dit e
en volle za

al hier jo
h! Zo veel st

oelen...

- Is
cha Bijl
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INFO
Op 13 december en 9 januari is er weer een informa
tiebijeenkomst in "Geniet in de Weerd", Weerdjes
straat 168 in Arnhem.
 
Op 6 maart 2017 start de nieuwe klas in arnhem!
 
Meer info en aanmelden voor de infobijeenkomst op
www.howietheharp.nl. Wees welkom! 
 

De term persoonlijkheid vindt zijn oorsprong in het Latijnse
“Persona”, wat masker betekent. In mijn ogen is mijn per
soonlijkheid een soort inloopkast met aan twee zijden alle
maal van die hele nette ikea-achtige vakjes, lades, planken.
Verzin maar. En dan aan het einde een hele grote full size
spiegel. Ikzelf sta middenin de inloopkast.
 
In en op die laatjes, plankjes, vakjes liggen overal maskers.
Al die maskers hebben hun eigen betekenis, eigenschap
pen en nut. Het ene masker is bijvoorbeeld verlegen terwijl
die ernaast toch echt heel brutaal is. Een ander kan niet
stoppen met huilen, en ergens lacht er een behoorlijk irri
tant. Zo heb je daar misschien wel honderden maskers
liggen. Iedereen zijn eigen voorraad in z'n eigen inloopkast.
Het ene masker ligt behoorlijk in het zicht en een ander te
verstoffen in een hoek. 
 
Ze veranderen soms van plek, zijn soms even vermist. Het is
allemaal behoorlijk in beweging daar. Elk van die maskers
is een van je karaktereigenschappen. Allen samen vormen
ze wie je bent. Sommige van die maskers waren er al toen
je voor het eerst je inloopkast instapte. Sommige heb je
opeens gekregen. Sommige zijn kapot gegaan en heb je
opnieuw gerepareerd met andere die je zelf kapot hebt
gemaakt of met degene die waren versleten.
Sommige heb je helemaal zelf gemaakt.
 
De inloopkast is je hoofd, je gedachten. De spiegel aan het
einde is de dagelijkse realiteit en alles wat je daar ooit hebt
gezien dat weet je nog. Je hebt tientallen miljoenen keren
van masker gewisseld. En in je hoofd kijk je maar naar de
dagelijkse realiteit. Je kijkt wat er voorbij komt en kiest snel
een masker wat erbij past. Soms zet je supersnel maskers
op en af. Soms wel twee of drie of vier tegelijk. Soms is het
heel rustig.
 
 

 
Zoals ik denk is een persoonlijkheid dus een soort inloopkast. Ik had problemen met mezelf en mijn inloopkast was echt
een puinhoop. Iedereen heeft zijn eigen inloopkast en dus ook zijn eigen indeling. Sommige mensen hebben last van
hun troep. Sommige mensen niet. 
 
Ik ben altijd heel druk geweest in mijn inloopkast, echt in gevecht met elk masker om alles en om niks. Sommige maskers
leiden hun eigen leven. Altijd ruzie en vaak zag ik niet de maskers in de spiegel die ik dacht op te hebben, of bleken ze
iets anders te betekenen. Ik had echt last van de puinzooi die ik in mijn kast had gemaakt. Ik begon echt een grafhekel
aan mijn inloopkast te krijgen en een diepe haat voor de spiegel te koesteren. Ik was de planken aan het slopen en had
lades uit hun hangers getrokken. Ik had er bijna de fik in gestoken. Toch is het me gelukt op te gaan ruimen. Met moeite.
Ik zag dat ik het niet alleen kon doen, het schoonmaken en repareren van mijn kast.
 
De afgelopen jaren en heel veel helpers verder begon ik het weer zelf te overzien en weet ik waar en hoe het schoon te
houden. Bij wie ik terecht kan als ik het even niet meer zie. Het blijft nu op mijn manier op orde en mijn maskers voelen
steeds meer echt van mij, steeds meer als gezichten. Als ik.
 
- Casper van Hattem 

Heb jij cliëntervaring in de psychiatrie en/of verslavingszor
g? Wil je leren om deze ervaring in te zetten ten behoeve
van anderen? Dan is de opleiding bij Howie the Harp™ mis
schien iets voor jou! Casper van Hattem is student
van Howie the Harp™ en deelt zijn verhaal graag met jullie.
Hoe hij de opleiding van Howie the Harp™ heeft beleefd
laat hij liever open. Iedereen is uniek en zal de opleiding op
zijn/haar eigen manier ervaren. 
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REBUS
Fijne feestdagen en een fantastisch 2017LETTERFEEST

 
Ik moet vorm vinden

in de zin van het woord.
Ik wil mezelf delen waar dat niet hoort.

Maar ik zal het moeten verblinden.
 

Ik wil vorm vinden
Me in mij

met mij verbinden.
Zodat ik niet ga.

 
Ik voer innerlijk altijd beraad

en ik weet.
Ik heb niks maar
ik ben paraat.

Ik zal vorm vinden
en de fouten beminnen.

 
Casper van Hattem 

 
Zoals je, in de ochtend, in de kamer staat

dwing je me altijd tot vragen en onvermogen.
 

Tastbaar sta je daaromheen als een muur
Vol draagkracht hou je alles in de lucht

en het daagt me:
Wat ik van je wil is mijn bezit.

Hoe ik naar je rijk is mijn gebaar.
 

Ik wil niets anders dan beweging,
zo wil ik vonken maken. Hout ontbranden.

 
Als ik nu maar even in je kijk zie ik het daar. Vlammen.

 
Casper van Hattem 
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Je kunt ze wel elke ochtend wat te eten geven als je het
leuk vindt kan je er zelfs 1 of zoals ik had een stuk of 20 tam
tenminste elke ochtend zaten ze op de wacht..
Maar 1 tam maken heb je  veel rust tijd en geduld voor
nodig en ook dat niemand je dan stoort. Meestal moet je
het kauwtje van jongs af aan hebben..
En sommige mensen zijn dat lawaai en getetter niet van
gediend. 
Die hem dan weer wegjaagd. 
En niet te vergeten hun uitscheiding..
Ja toch??
Geef ze als je een tuin of balkon heb.
Pinda's aan de muur een drink bakje of een bakje met vogel
zaadjes..
Ook Kleine vogels zijn er verzot op!!
Vooral als er opgedroogde vruchten inzitten..Maar kauw
tjes of de Kauw  zijn opzich alles eters..kaas eten ze ook weet
ik..
 
Ze kunnen ook groen eten maar ach laten we de vogels
ook verwennen
De ene kauw geef aan de andere kauwtjes door dat er wat
te halen valt zoals in open gras.. wat vele doen..
En zo eten ze met de kolonie het veld leeg..
 
Dat was het verhaal kort over de kleine kauw..
Veel dank voor het lezen! 
Lucinda de Jong uit Wageningen..RIBW..
 

Een van mijn geliefde vogels ..
Waarom? 1tje blijft het roodborstje..Maar daar praat ik nu
even niet over..
 
Omdat ze zo mysterieus zijn..ze zijn ook erg waakzaam..
Net of ze waken over mij en anderen meer waarschuwen
dat er wat loos is...
Ze herkennen mensen van gezicht..
Ze zijn close met de mens ookal zou je dat niet zeggen. Ze
eten met ons gezellig onze rest afval op.
 
Ze zijn overal.. In de weide. In het bos. In de oever. Kan in
een park vuilnisbelt zijn of in je tuin of op het station waar
dan ook ze zijn overal in Nederland.. 
Soms vliegen ze met z'n tweeën boven m'n hoofd het ziet
er spectaculair uit.. Ze zijn 30 tot 34 cm groot. Zwarte veren
en romp en een grijze hals groen/grijze oogringen lijkt
blauw soms..
Je hebt soms ook totaal zwarte gekleurde kauwtjes. Speci
aal..
 
Kauwtjes zijn geen kwade dieren..Maar kunnen weleens
een eitje uit een nest pikken net als eksters . De roddeltantes
zoals sommige ze kennen dat er over je wordt gepraat..
knetteren soms hard.. 
als ze eten, de kauwtjes insecten,Slakken,Fruit zaden. 
Ze vinden pinda's en vette ballen heerlijk!!  
 
!!niet uit de frituurpan A.U.B is slecht voor alle vogels..raken
ze verstopt van.. En te dik..!!!
 
Ze leven in sociale groepen ze zijn in paren.  Vrouwtje
mannetje blijven elkaar trouw..
Het zijn zeer intelligente dieren..
Ze legt 4 tot 6 eieren en de jongen vliegen uit na 30 35
dagen.
Dan hebben ze genoeg van het nest liggen en niets doen..
Op avontuur!!
 
Je mag officieel geen kauw kraai of raaf meer in gevangen
schap houden..ook geen aap natuurlijk meer..
Daar worden ze dood ongelukkig van.
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SLEDEPECH 
Kerstman: “Kom op nou Rudolph, die cadeautjes moeten
wel bezorgd worden. We hebben echt hele erge haast, dus
REN, dier!”

- Ischa Bijl

OOR
Theebekers zullen met dat ene oor vast niet veel horen...

- Ischa Bijl

SCHEREN
Scheer je weg, stomme baard! Anders scheer IK je weg.

- Ischa Bijl

O P R O E P ! 

E-mailadres  de.ommekeer@ribwavv.nl

Postadres RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
t.a.v. De Ommeker 
Antwoordnummer 2036
6800 WR Arnhem 

De Ommekeer is er voor jullie! Wij willen graag jullie
verhalen, ervaringen, gedichten, tekeningen, foto’s
met alle lezers delen.
 
Wil je graag iets delen? Of zijn er topics die jij graag
wilt terugzien in de Ommekeer? Laat het ons dan
weten via: 
 

 
De volgende editie van De Ommekeer verschijnt
begin maart. De deadline voor de inzendingen voor
deze editie is 20 februari. 

Indien onbestelbaar retour:
Velperweg 11  6824 BC  Arnhem

www.editoo.nl


