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Mei: alles groeit en bloeit, vogels tjilpen (of tweeten?) er
op los. Ook wij hebben weer heel wat te melden. In deze
nieuwsbrief kom je o.a. meer te weten over De Stem Praatkaffee Psychose, de openluchttentoonstelling
'Jardin de Fair' en de zomereditie van ons tijdschrift. Veel
leesplezier!

Activiteit in de kijker
Praatkaffee psychose in Oostkamp

Op dinsdag 29 mei organiseert De
Stem, Praatkaffee Psychose, een
avond rond het thema ‘Herstellen doen
we samen’. Een panel van
zorggebruikers, familieleden en
hulpverleners stelt de vraag naar de
essentie van herstel, en meer in het
bijzonder het herstelproces dat ook
familie en vrienden doormaken. Na dit
panelgesprek is er tijd voor een
ongedwongen babbel en drankje aan de
tafels. Deelname is gratis, vooraf
inschrijven is niet nodig. Meer details
vind je hier.

Oproep
Openluchttentoonstelling 'Jardin de Fair'

Het P.C. Dr. Guislain organiseert dit
jaar voor de vijfde maal de
openluchttentoonstelling 'Jardin de Fair'.
Voor de uitwerking van de
tentoonstelling doet het P.C. een oproep
naar patiënten, naastbetrokkenen,
medewerkers en externe kunstenaars
die uitdrukking willen geven aan hun
visie op samenleving en maatschappij,
vertrekkend vanuit het thema
‘verlangen’. Het resultaat zal te zien zijn
van 14 september tot 20 oktober in en
rond de tuinen van het P.C. Meer info
vind je hier.

Nieuwe editie Similestijdschrift

De zomereditie van ons tijdschrift, die begin juni verschijnt, staat weer
boordevol boeiende interviews, artikels en getuigenissen. Hier alvast een
kort overzicht van de inhoud:
•
•
•

Interviews met psychiaters Jurgen Cornelis en Jeroen Kleinen
Ervarings- en familiewerking binnen de Alexianen Zorggroep Tienen

•

Internering: een waaier van gradaties
Getuigenis: Iza over haar geïnterneerde zoon Jeroen

•

Reflecties over de familiedag in Torhout

Wil je het tijdschrift ontvangen maar ben je nog geen lid? Via onderstaande
link lees je alles over ons lidmaatschap en de bijhorende voordelen:

IK WORD LID

Brochure Zorgnet
'Therapie voor een kind zonder toestemming van beide ouders'

Als ze voor een kind therapie opstarten,
vragen veel therapeuten en organisaties
in de geestelijke gezondheidszorg de
expliciete toestemming van de twee
ouders. Als één van de ouders geen
toestemming geeft, kan het recht op
gezondheidszorg van een kind in het
gedrang komen. In een nieuwe
brochure reikt het
Kinderrechtencommissariaat
handvatten aan om in de praktijk om te
gaan met toestemming van ouders en
het recht op gezondheidszorg van
kinderen. Je kan de brochure hier
downloaden.

De ‘zotte 50’ van de zussen Celis
Sponsortocht ten voordele van borderlinegespreksgroepen

Op zaterdag 26 mei wandelen de twee
zussen Lieve en Agnes Celis de ‘zotte
50’. Ze doen dit samen met andere
familieleden in herinnering aan Pieter &
Hans, hun twee zoons die overleden zijn
na een lange strijd met hun psychische
kwetsbaarheid ten gevolge van
borderline. Met hun tocht zamelen ze
geld in voor de Similes
gespreksgroepen rond borderline. Je
kan hen steunen met een gift t.a.v.
Similes op rekeningnummer BE71 0011
0730 0769 met de mededeling ‘gift
Pieter en Hans’.

Luister - advieslijn
Zit je met vragen? Heb je een luisterend oor nodig?
Bel de luister- en advieslijn elke werkdag tussen 10u en 12u

Bel 016 244 200

Mail je vraag

Steeds een antwoord op maat. Anoniem en objectief.
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