Nieuwsbrief van de afdeling Groningen

Beste Ypsilonleden en belangstellenden,
Deze extra nieuwsbrief beperkt zich tot een agenda en inhoudelijke informatie
over het Broodje Met. Voor inhoudelijke Informatie over de andere activiteiten
verwijzen we naar de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Let op dat de Ronde Tafel
eerder plaatsvindt dan in de vorige nieuwsbrief vermeld.
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de Ronde Tafel en het Broodje Met waar
deze keer Femmianne Bredewold een lezing houdt. Het Broodje Met is een
mooie gelegenheid om interessante informatie te krijgen en tegelijkertijd elkaar
te ontmoeten en wat bij te praten.
Graag tot ziens,
Liesbeth Pols en Talea Weitkamp

Hoge der A 26, Groningen

Humanistisch Centrum
W.A. Scholtenstraat 2
Groningen

Hoge der A 26, Groningen

Voor data zie de tekst hier onder. Voor aanmelden of meer informatie,
(E) groningen.ypsilon@gmail.com (T) 06 55176697

Agenda t/m april
Gespreksgroep/ lezing
8 maart ------- Ronde Tafel 19.30 - 21.30 uur
5 april---------- Broodje Met 12.30 - 15.30 uur
Infocentrum Psychose
21 februari---- 13.30 - 16.00 uur
21 maart------ 13.30 - 16.00 uur
18 april---------13.30 - 16.00 uur

Werkgroepen
7 maart--------Werkgroep Crisis 10.30 - 12.30 uur
10 april--------Werkgroep Maatschappelijke Inclusie 11.00 - 13.00 uur
De Ronde Tafel (8 maart) is dit keer ’s avonds. Aanmelden is noodzakelijk
en kan vanaf nu tot een dag voor de bijeenkomst. Bent u nog niet eerder aan
de Hoge der A geweest? Het is het pand van de Stichting Nieuw Nabuurschap.
Normaal gesproken zitten wij op de bovenste verdieping. Voor deze Ronde
Tafel kunnen we gebruik maken van de zaal op de begane grond. Let op: de
eerder genoemde datum voor de Ronde Tafel komt te vervallen.
Het Broodje Met is als vanouds in het Humanistisch Centrum, W.A.
Scholtenstraat 2 in Groningen. Deze lunch met lezing is bedoeld voor Ypsilon
leden en familie/naasten die nog geen lid zijn. Aanmelden is noodzakelijk. We
raden u aan dit snel te doen om teleurstelling te voorkomen. Aanmelden kan tot
10 dagen voor de bijeenkomst. De lunch is gratis. Zie voor de inhoud van de
lezing hier onder.

Broodje Met Femmianne Bredewold: 5 april
De belofte van nabijheid: samenleven in de buurt!
Zelfstandig wonen willen we allemaal, ook onze naasten. Volgens
beleidsmakers kan dat. Ze bedachten daar de participatiesamenleving voor
waarin mensen voor elkaar zorgen, gestimuleerd door wijk- of dorpsteams.
Maar wie helpt de buurtgenoot met een psychiatrische achtergrond? En willen
mensen met een beperking dat eigenlijk wel, hulp van de buren? Staat dit niet
haaks op hun idee van zelfredzaamheid?
Femmianne Bredewold is socioloog en werkzaam aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht. Ze doet al jaren onderzoek naar het ideaal van de
participatiesamenleving en het samenleven van mensen met en zonder
beperking hierin. Zij zet het ideaal van de participatiesamenleving met beide
benen op de grond. Ze formuleert daarnaast handvatten om de
vermaatschappelijking van de zorg en de verwachtingen die zijn ontstaan na
de invoering van de Wmo in goede banen te leiden. Want intussen is wel
duidelijk dat daar voor onze naasten nog het nodige aan schort.
Vergeet niet om u aan te melden: groningen.ypsilon@gmail.com
of telefonisch 0655176697

