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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 volgen
de leden:
Eric Arendsen
Ischa Bijl
Gerard van Gaalen
Leo van Lunenburg
 
Voorkant:
Mieke Schoonderbeek
vogel van textiel

We willen alle mensen die een bij
drage hebben geleverd bedanken
voor hun medewerking aan De
Ommekeer!

Wil je De Ommekeer niet meer ontvan
gen, dan kan je dat doorgeven aan
de redactie 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

Voorwoord
Welkom bij deze herfsteditie van de Ommekeer.
Deze maand mag ik als nieuw redactielid
het voorwoord schrijven. Ieder begin is span
nend (voor mij in ieder geval wel) en ook deze
nieuwe uitdaging ging ik met voorbedachte
stress aan. Ik keek op tegen de prangende
deadlines die zouden komen, heftige discussies
tijdens redactie-overleggen over lay-out,
inhoud en maatschappelijke problematiek die
we ter plekke ook op moeten lossen en
bovenal keek ik op tegen nieuwe onbekende,
dus enge, collega’s…

Het had allemaal wat voeten in de aarde, maar
uiteindelijk schoof ik aan bij de redactie. Wat
bleek? Helemaal geen enge mensen, maar juist
vriendelijk, betrokken en geprezen met een
rugzak vol talent en menselijkheid. Korte, maar
heldere en gezellige overleggen zonder
druk. Ik hoop samen met hen nog menig Omme
keer te creëren. Ik heb er in ieder geval veel
zin in.

Veel leesplezier!

Gerard van Gaalen
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Nieuwtjes vanuit ZO Ommekeer
Hallo allemaal! Er zijn weer wat nieuwtjes vanuit ZO die we graag met jullie willen delen:

Vanaf nu kan iedereen zichzelf aanmelden voor de verschillende hersteltrainingen die wij geven.
Via de website www.ribwavv.nl onder het kopje ‘werken aan herstel’ kun je alle trainingen die er
gegeven worden terugzien. Ook staat erbij wanneer de training start en op welke locatie.

De trainingen die er nu op de planning staan zijn:
Wrap training in de Weerd deze start op 18 september 2017 (opgeven kan via de site).

Ook willen we starten met de training Herstel op stap (aanmelden kan bij Hestia Schurink: h.
schurink@ribwavv.nl of via het regiokantoor van Arnhem centrum tel. 026-3655180).

Regionaal ZO ambassadeursbijeenkomst.
De volgende algemene ZO ambassadeursbijeenkomst is op 12 september tussen 13.30 - 16.00 uur.
Jullie kunnen je opgeven via: zo@ribwavv.nl
 
ZO in de regio:

Activiteiten in Arnhem centrum:
Theater Vind Je Het Gek
Vrijdagmiddag 15 september
Om 13:30 uur in het Rijnstate Ziekenhuis
Vervoer op eigen gelegenheid
Opgeven via regiokantoor: 026-3655180

De Doelen Got Talent
Zaterdag 21 oktober
Vanaf 14:00 uur
In koffiehuis de Oude Doelen
Opgeven via regiokantoor: 026-3655180

Activiteiten in Ede:
Herstel en ZO (een praatgroep over
herstel onderwerpen)
Elke eerste maandag van de maand
Vanaf 19.30 - 21.30 uur
Diamantstraat 3 te Ede
tel. 06-30010262 of via
samenetenvezisu@gmail.com

Samen eten (voor jongvolwassenen 18 - 30 jaar)
Gezond en low budget, eigen bijdrage: € 3,00
Elke laatste vrijdag van de maand
Diamantstraat 3 te Ede tel. 06-54123702 of via samenetenvezisu@gmail.com
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Op de cover
In gesprek met kunstenaar Mieke Schoonderbeek:

Het kunstwerk dat dit keer op de cover van deze Ommekeer staat, is
gemaakt door Mieke Schoonderbeek. Zij komt sinds 2014 bij KUNST
portaal. Nadat ‘De Singel' in Arnhem ging sluiten, is ze met een bege
leider gaan kijken wat de nieuwe mogelijkheden zouden zijn voor de
nvulling van een creatieve dagbesteding. Tijdens een rondleiding bij
KUNSTportaal, wist ze het meteen; "De sfeer sprak mij zo aan, dat ik
meteen besloot dat ik hier naartoe wilde. Ik vind hier structuur en orde,
dat is voor mij belangrijk, anders raak ik in paniek."
 
Mieke is al 45 jaar samen met Jan en zij hebben het heel fijn samen.
Ze gaat 3 dagdelen in de week naar dagbesteding. Ze zou wel vaker
willen, maar zoveel wil Jan haar niet missen. "Het klikt echt tussen ons" 
zegt ze glunderend, waarna ze laat doorschemeren dat ze ook
moeilijke tijden hebben gekend maar zich er samen steeds weer
doorheen hebben weten te slaan. Hulp van haar begeleider en haar
mentor bij KUNSTportaal zijn daar een fijne steun bij. Ze heeft door de jaren heen geleerd om hulp
te vragen en ze geeft aan dat ze het heel fijn vindt dat als het niet zo goed met haar gaat, haar
mentor dat meteen ziet en er naar vraagt. "Ik heb toen meteen gevraagd of ik even kon praten." 
Daarna kon ze verdere actie ondernemen en in het naai- of schilderatelier heeft ze daarna haar
zinnen verzet, door creatief bezig te zijn en contact met andere mensen te onderhouden.
 
Het werk dat nu op de cover staat, is geïnspireerd door haar parkiet Sammie, waar ze helemaal
gek op is. "Jan heeft vroeger een volière gehad, maar die hebben we niet meer, omdat het teveel
werk werd, maar we hebben nog wel een parkiet Sammie en een kanarie Dorus."  Mieke heeft
Sammie ook leren praten en begint te stralen als ze vertelt wat hij allemaal kan zeggen, zoals;
'Sammie lief', 'Sammie Schoonderbeek' en 'Mieke's schatje'. Sammie gaat altijd mee bij mijn man
op de schouder, om koffie te zetten, maar dat ging een paar weken geleden even mis en toen
heeft Sammie een pootje gebroken. "Gelukkig konden we meteen bij de dierenarts terecht en in
middels is het weer in orde."
 
Terwijl wij het interview doen, lopen er twee medewerkers langs met het één en ander in de handen
en zijn Mieke en ik meteen afgeleid door de mooie kleurtjes van de stoffen. "Oh ja, dan krijg ik
kriebels om iets te maken" zegt Mieke. "Dat vind ik zo leuk hier, dat er zoveel spullen zijn, waar ik
weer ideeën van krijg. Of ik krijg een idee van iets wat ik op tv zie, of in een boek en dan ga ik er
hier mee aan de slag." Op dit moment werkt ze tijdens de uren in het naaiatelier, waar ze 2 dag
delen besteedt, aan een tas met borduursels. Daarnaast besteedt ze 1 dagdeel in de week in het
schildersatelier. Mieke laat me een tiental schilderijen zien in verschillende maten en met verschil
lende materialen gemaakt. Ik ben onder de indruk van de portretten die ze geschilderd heeft in
een expressionistische stijl. Mieke haar werk zal in september in de foyer bij KUNSTportaal te zien zijn.
 
Kunstenaar: Mieke Schoonderbeek
Tekst en Interview: Linda Lamprecht
Fotografie: Loes van der Velden

Wil je meer weten over KUNSTportaal?
Neem dan contact op via kunstportaal@ribwavv.nl of bel voor een rondleiding 026-3655243.
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Bed&Break
Heb je behoefte om er even tussenuit te gaan, de drukte van alledag los te laten en tot jezelf
te komen? Bed & Break biedt de gelegenheid om op korte termijn, voor slechts tien euro per
nacht (met ontbijt), op adem te komen in een prachtig hotel aan de rand van hartje Arnhem.
Tekst: Leontine van Mourik
 
Ontladen en opladen
Als vanzelfsprekend zorgen we er iedere dag voor dat onze mobiele telefoon of laptop is opgela
den; dat de benzinetank van onze auto, scooter, scootmobiel goed is gevuld. Maar hoe zit het
eigenlijk met onszelf? Soms lijkt het alsof alles en iedereen belangrijker is dan wijzelf. Dat gaat van
kinderen, werk en buren tot de huisdieren van buren en een eenzame oudtante. Ook het digitale
tijdperk waarin we leven slokt veel van onze energie op. Door steeds bereikbaar te moeten of willen
zijn, wordt het steeds moeilijker een moment van rust en stilte voor onszelf te creëren. Het is duide
lijk: ook wij hebben energie nodig, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar dit is natuurlijk makkelijk
gezegd. Door bijvoorbeeld huiselijke of financiële omstandigheden is het voor veel mensen niet
altijd mogelijk om zomaar ertussenuit te gaan en tijd voor zichzelf op te eisen. Daarom heeft de
RIBW/AVV voor haar cliënten het Bed & Break-hotel in het leven geroepen.
 
NIETS MOET, VEEL MAG
Klant in plaats van cliënt
Hoewel het project bedoeld is voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, is het niet te vergelijken
met een bed op recept (BOR) of crisisopname. Je bent er voor je rust en ontspanning; dus geen
zware gesprekken of therapie. ‘Niets moet, veel mag’ luidt dan ook het motto. Behalve het hotel
personeel weet niemand dat je cliënt bij de RIBW bent (mocht je je daar zorgen om maken). Priva
cy en professionaliteit staan bij hen hoog in het vaandel en vormen een perfecte balans met hun
gastvrije houding.

Het beste van twee werelden
Het prachtige hotel – het
enige Jugendstil pand in Arn
hem – is goed bereikbaar met
het openbaar vervoer; de
loopafstand vanaf het bus- en
treinstation bedraagt hooguit
tien minuten. Met het cen
trum van Arnhem als 'voor
tuin' en Park Sonsbeek als
'achtertuin' wordt het beste
van twee werelden gecombi
neerd. De ruime kamer die
voor Bed & Break beschikbaar
is gesteld, is gezellig ingericht
en voorzien van vele gemak
ken, zoals televisie en tele
foon. Wifi is in het hele hotel
gratis.
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In/Uit
Tussen 08.00 en 11.00 staat er een uitgebreid, vers ontbijtbuffet klaar in de serre. Ook de rest van
de dag kun je hier genieten van de intieme sfeer met een kop koffie, thee en een goed boek of
tijdschrift. Wie zin heeft eropuit te gaan, kan dat natuurlijk ook. In de ontvangsthal liggen diverse
folders met uitgaantips. De keuze is aan jou.
 
Hoe werkt het?
De eerste aanmelding gaat via een informeel, eenmalig kennismakingsgesprek met een van de
medewerkers van de RIBW op het hoofdkantoor in Arnhem, eventueel in bijzijn van een begeleider.
De keer erna is een simpel telefoontje voldoende. De duur van het verblijf bepaal je grotendeels
zelf, en kan variëren van enkele dagen tot een paar weken. (Dit geef je aan tijdens het gesprek
met de contactpersoon.) Bij aankomst in het hotel word je ontvangen door een medewerker van
de RIBW of een vrijwilliger die je wegwijs maakt. Voor gasten van de RIBW wordt extra service gebo
den. Wie het bijvoorbeeld prettig vindt om tijdens zijn of haar verblijf met iemand te kletsen of een
wandeling te maken, kan dit in het kennismakingsgesprek aangeven. Dit geldt ook voor eventuele
hulp bij medicatie. Hiervoor hebben zich een paar enthousiaste vrijwilligers beschikbaar gesteld.
 
Belangrijk om te weten
Om de authenticiteit van het 200-jarige pand te bewaren, is er geen lift aanwezig.
Het gebouwis rookvrij, maar op het overdekte terras kun je een sigaretje roken.
In het hotel wordt alleen ontbijt geserveerd.
Wie wil, kan gebruik maken van inloopcentrum De Oude Doelen voor een avondmaaltijd (kosten
€3,50).

Geef jezelf een break!
Nieuwsgierig geworden, maar wil je meer weten of heb je vragen? We nodigen je van harte uit
voor een kennismakingsgesprek. Natuurlijk kun je ook telefonisch contact met ons opnemen.
 

TIPS:
– Burgers Zoo
– Openluchtmuseum
– Veluwe/ Posbank
– Pathé bioscoop
– Stan & Co
 

Contact: 026 – 365 51 80
(Regiokantoor Arnhem Centrum, RIBW AVV)
Roermondsplein 20–3
6811 JN Arnhem
https://www.ribwavv.nl
https://youtu.be/h3OgMPicGmU
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Zelfstigma
In welke mate ondervind jij zelfstigma en
hoe zou je dit tegen kunnen gaan? Dit
was de vraag die gesteld werd tijdens
de cursus WWME (Wijzer Werken Met
Ervaringsdeskundigheid). Eigenlijk vond
ik dat ik helemaal geen last had van
zelfstigma en als ik hier aan deed, dan
gebruikte ik het stigma nuttig. Bijvoor
beeld, omdat ik mezelf als een verslaaf
de zie (zelfstigma) zorg ik dat ik geen
drup alcohol in huis heb en ben ik voor
bereid om nee te zeggen als een ander
het nodig vindt mij een drankje aan te
bieden.

Maar is dat wat er bedoeld wordt met
dat zelfstigma? Nee. Want als ik het
doortrek heb ik wel degelijk last van
zelfstigma. Bijvoorbeeld bij mijn zoek
tocht naar een leuke, grappige, intelli
gente date, het liefst met een buts le
venservaring, geen kinderen en als het
even kan korter dan mijn 1.80m. Ik cijfer
mezelf al op de datingapps weg, voor
dat er daadwerkelijk tot daten overge
gaan wordt.
 
Ik vind dat ik het niet waard ben om met die vrouwen te daten. Ik oordeel al snel dat ik niets te
bieden heb. Ik ben bipolair, heb een alcoholprobleem, heb geen vaste baan, geen geld, geen
rijbewijs, leef van een uitkering, kom net niet in aanmerking voor de voedselbank. Ik vind mezelf
lager op de ladder staan dan al die prachtige vrouwen van Tinder, Badoo, Lexa en Paiq die er
allemaal minimaal zevenenhalf jaar jonger uitzien op hun profielfoto’s dan de genoemde leeftijd.
Ze zijn stuk voor stuk succesvol in hun sociale leven, hebben hun leven op orde en hebben lol in
hun werk. Wat moet een vrouw nou met een gast die zijn eigen zaakjes niet eens kan regelen, die
regelmatig uitvalt omdat hij weer een terugval heeft in depressiviteit, alcoholmisbruik of dat heer
lijke hypomanisch gedrag. Die heerlijk verraderlijke dagen van euforie, onbeperkte energie en
ongeremdheid om uiteindelijk keihard te crashen in een diepe donkere depressie. Dat kan ik toch
geen vrouw meer aandoen?
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Je kan dus wel stellen dat ik hinder ondervindt van zelfstigma, want het stopt niet bij daten, ook bij
het zoeken naar passend werk, in sociale contacten, of het nu familie, vrienden, collega's of totaal
onbekenden zijn, ik zie mezelf als minderwaardig en verschuil me het liefst zodat ik niemand in de
weg sta. De vraag blijft dus, wat kan ik doen om dat zelfstigma tegen te gaan. Wat doe ik er nu al
tegen?
 
Wat me de laatste tijd ook enorm opvalt is dat ik mezelf ook graag laat zien als dat stigma. Zo
vertelde een medecursist over zijn alcoholgebruik en ik wist niet hoe snel ik mijn problematiek ter
sprake moest brengen. Is dat slachtoffergedrag? Hij dronk in zijn hoogtij, of beter gezegd laagtij
dagen, zeker 7 liter bier op een dag. Ha, ik dronk dan wel niet zoveel pils, maar dronk zeker 3 liter
zwaar bier. Ik deed amper onder als je de percentages op zou tellen.
 
Een andere cursist vertelde over haar cocaïnegebruik, nou, dat had ik natuurlijk ook gebruikt. Ik
had niets met de werking van cocaïne, maar vond het heerlijk dat je gewoon door kon blijven
zuipen. Bla, bla, bla. Ik merk dat ik zo op zoek ben naar die openingen, waar ik gewenst of ongewenst
mijn problemen drop. Ik ben zo op zoek naar die erkenning van mijn verslavingen, van mijn psy
chische klachten. Alsof dat een verklaring geeft voor wat ik ben, voor wat ik gedaan heb in mijn
verleden. Ik identificeer mezelf blijkbaar veel meer met die klachten dan ik in eerste instantie had
gedacht.

Dus komt de vraag weer omhoog, wat kan ik doen om dat zelfstigma tegen te gaan? Ik denk dat
ik momenteel een eerste stap heb gezet. Dat is herkennen dat ik mezelf hier schuldig aan maak.
Wat de volgende stap is durf ik nog niet te zeggen. Wie het weet mag het zeggen.
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Herfst
Herfst van toen! Korte vrije herfstdagen van
school! Wakker worden met ’t gevoel van
vrije herfst met koudere stralen van zon en
wind die daar af en toe doorheen blaast. ’t
Roept melancholie op van voorbije zomer
se luchten en de lach van de helle zomer
tinten in de natuur die je blije gedachten
geeft. Druipende bomen en de kleurige
blaad’ren die van takken vallen die zich
naakt afsteken tegen grijsblauwe luchten
en magere straaltjes van zon. De herfst zingt
zijn lied van afscheid en het begin van
nieuwe dagen die gaan korten en avon
den die langer worden en binnen vol
warmte zijn. Wisselingen van licht naar
schemerdonker kunnen nooit vervelen.
Herfst van toen en herfst van nu. Wij worden
ouder. We zijn al ouder. En jaargetijden
komen en gaan. Bij ons ouder worden zien
wij de altijd wisselende seizoenen. Maar er
is altijd een nieuw begin!

S. Rensen
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Verslag ZO-bijeenkomst 12 september
Op 12 september was er weer een regionale ZO ambassadeursbijeenkomst in de weerd. Er waren veel regio’s
gekomen en dat maakte het een leuke middag was.

 
Het eerste gedeelte van de middag werd ingevuld door ZO; Evelien stelde onze nieuwe collega’s
Annemoon en Marjolein voor. Zij zullen vanaf 18 september bij de ZO gaan werken als ZO - adviseurs.
 
Dit najaar krijgen alle ZO ambassadeurs een training die gegeven word op het regiokantoor,
hierbij wordt ook het handboek uitgereikt die kan ondersteunen bij het faciliteren van de ZO acti
viteiten in de regio’s.
 
Ook kan je vanaf nu al onze cursussen en activiteiten vinden op de website, het is nu nog een
beetje lastig om het goed te vinden maar hier word aan gewerkt, we zijn al heel blij dat het nu op
deze manier kan. Je kan je vanaf nu ook zelf aanmelden via onze website www.ribwavv.nl
 
Er zijn plannen om een cliënten-plein te maken, een plek door en voor cliënten. Vind jij het leuk om
hierin mee te denken dan zouden wij het heel leuk vinden als je je opgeeft via: zo@ribwavv.nl Jullie
input kunnen we heel goed gebruiken.
 
De rest van de middag werd ingevuld door de regio Elst / Overbetuwe Lingenwaard. Zij hadden
verschillende workshops bedacht om samen te gaan doen, er waren drie verschillende workshops
waar een ieder zich voor kon inschrijven en onder het genot van wat lekkere gezonde snacks was
er ook tijd voor ontmoeting en gesprek met elkaar.
 
Bij de workshop muziek luisteren kwamen er mooie gesprekken op gang, iemand kon een liedje
laten horen wat voor hem of haar van betekenis was, op dit moment of juist uit het verleden. Op
deze manier leer je iemand op een andere manier kennen, en komen kwetsbaarheid en kracht
mooi naast elkaar te staan. We kregen van veel mensen terug dat ze dit heel waardevol vonden,
dit kan een mooie activiteit zijn om ook in je eigen regio te faciliteren.
 
Daarnaast waren er twee creatieve workshops, maskers maken en collages maken. Het resultaat
zien jullie hier op de foto’s terug. Ook hier kwam ontmoeting, gesprek en creativiteit aan bod. We
willen graag regio Elst / Overbetuwe Lingenwaard bedanken voor de leuke workshops. Het was
een zeer geslaagde middag!
 
De volgende ZO bijeenkomst is op 14 december van 13.30-16.00 uur in Geniet in de Weerd.  
 
Groeten namens het ZO team,
Annemoon
Marjolein
Evelien
Isabelle
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Het Goeiemorgen-café
"Een goed begin van de dag, is het halve werk"

 
Ik vind het moeilijk om 's ochtends op gang te komen. Ik ben net een diesel, zeg maar. Ik was op
zoek naar iets waar ik mijn bed makkelijk(er) voor uitkom. Een inloop 's ochtends, dát zou iets voor
mij zijn. En als ik ook nog kan ontbijten samen met andere mensen, dan zou dat helemaal fijn zijn.
Maar deze bestaat dus niet. Op een ochtend werd ik wakker en kreeg ik een idee: "Waarom begin
ik niet zelf een inloop in de ochtend in het Torentje?”
 
Er zijn vast meer mensen die in de och
tend wel wat hulp kunnen gebruiken om
op gang te komen. Ook hen die werken
en die niet alleen willen ontbijten. Of
voor de mensen die wel behoefte heb
ben aan anderen om zich heen, maar
niet per se willen praten. Je kunt ook
rustig apart zitten in de inloopruimte van
het Torentje. Voor degenen die daar zin
in hebben, samen het ontbijt maken en
de tafel dekken. Er is een krant, een 
broodje met kaas en/of een eitje, een
jus’tje en een koffie of thee. Bijna alles
biologisch en betaalbaar!! Er zullen toch
meer mensen zijn die hier behoefte aan
hebben? Laat het me even weten of je het een goed idee vindt, als zo'n inloop er is. Je kunt mailen
naar: petragerekens@gmail.com Dinsdagochtend 10 oktober en vrijdagochtend 13 oktober van
8 uur tot 10 uur ga ik een weekje proef lopen. Kom dan kijken en meedoen om te zien of het iets
voor je is. Voor déze keer maar 50 cent. De proef is geslaagd als er minimaal 4 mensen meedoen.
Laat het me ook vooral weten als je nog suggesties hebt. Wil je liever vroeger beginnen (om half 8
bijvoorbeeld?) of heb je misschien nog andere ideeën? Ze zijn meer dan welkom. Hopelijk tot ziens!
 
Dinsdag 10 oktober en vrijdag 13 oktober:
ontbijten van 8 tot 10 uur  -  afronden & afruimen van 10 uur tot half 11

Picknick  Arnhem
Op 19 augustus hebben de ZO en de RAR Arnhem centrum samen een picknick georganiseerd en
wij waren blij dat de opkomst groot was en dat de aanwezigen (cliënten met familie) het heel
gezellig en lekker hebben gevonden. Deze picknick is bekostigd vanuit het ZO recreatief budget.
Klein minpuntje was dat het door weersomstandigheden niet in park Zypendaal kon plaatsvinden,
dus het jeu de boules, volleybal en badminton heeft niet door kunnen gaan. Daarom hebben wij
het verplaatst naar De Oude Doelen en kon men rummikub, schaken of andere spelletjes doen.
Ook werd er aan karaoke gedaan, wat iedere laatste vrijdag van de maand wordt georganiseerd.
Volgend jaar hopen we op mooi weer en dan naar park Zypendaal.
Gerhard van Londen
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Indien onbestelbaar retour:
Velperweg 11  6824 BC  Arnhem

www.editoo.nl


