Nieuwsbrief van de afdeling Groningen Stad en Provincie
Beste leden van Ypsilon en belangstellenden,
In de afgelopen maanden hebben we weer veel leden en hulpverleners ontmoet
op onze bijeenkomsten. Rogier Hoenders, in februari onze gast bij de Ronde
Tafel en Gerard Lohuis, spreker bij het Broodje Met hebben ons weer hoop
gegeven dat goede zorg mogelijk is, ook in de psychiatrie. De presentatie van
Gerard Lohuis staat inmiddels op de website (www.ypsilongroningen.nl).
U kunt weer langs komen bij het Infocentrum Psychose op 15 mei, 19 juni en 18
september van 13.30 tot 15.30 uur. In juli en augustus is het Infocentrum
gesloten. Wilt u dan toch een gesprek dan kijken we of we een afspraak met u
kunnen maken. Aanvragen van een gesprek kan via de website.
Op 20 juni is er weer een Ronde Tafel. Dit keer praten we vanuit een thema. U
kent het vast wel. Nieuwe hulpverleners voor uw naaste. Onzekerheid bij uw
naaste en bij u. Zorgovergangen heet dat in GGZ- taal. Daarin gaat veel mis. Hoe
kan dat beter? Daar worden rapporten over geschreven zoals recent het rapport
van de Raad voor de Veiligheid en ons eigen rapport “Chris in crisis”. Wat staat
daarin? Verdwijnen die rapporten in een lade of wordt er iets mee gedaan? Wat
kunnen wij als familie hier mee? Op 20 juni houdt een van ons daarover een
korte inleiding en daarna gaan we in gesprek aan de hand van onze eigen
ervaringen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt vooraf ons eigen rapport “Chris in
crisis” toegestuurd. Vanaf 20 mei kunt u zich via de website aanmelden.
Op 3 oktober volgt de Najaarslezing met Andries Baart en op 9 en 30 november
de cursus Verhalen vertellen in samenwerking met de vereniging PlusMinus.
Noteer vast deze data en kijk op de website voor meer informatie. Zodra een
aanmelding start ontvangt u daarover bericht via deze nieuwsbrieven en zetten
we de activiteit op de website in de kolom Actueel.
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