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Hoe houd je evenwicht?
Balans. Dat is het thema van
deze nieuwsbrief. Een ander
woord voor balans is ‘evenwicht’.
Hoe houd je evenwicht in je leven?
Algemeen directeur Richard Prins
vertelt wat balans voor hem betekent. En hij vraagt aandacht voor
de Reakt-app. Een app waarmee
je gemakkelijk kunt overzien welke
activiteiten Reakt je te bieden heeft.
Wat ben ik aan het doen?

Voorwoord
Regelmatig bewegen. Gezond
eten. Sociale contacten in de
wijk. Een evenwicht tussen werk
en ontspanning. Prettige relaties.
Al deze factoren spelen mee als
je balans zoekt in je leven. En
balans is een wankel evenwicht.
Het is altijd in beweging. Soms
lijkt het alsof je leven in balans
is. En dan ineens gebeurt er iets
en ben je het weer kwijt. Gelukkig ben je zeker niet de enige en
zijn er genoeg manieren om het
evenwicht weer terug te vinden.
In deze nieuwsbrief lees je hoe
Reakt daarbij helpt.

Heb jij een onderwerp voor
het winternummer?
Laat het ons weten via clientenraad@reakt.nl of benader vóór
31 oktober een van de cliëntenraadsleden op de locatie waar je
regelmatig komt.
Karim, Ruud & Karin

Volgens Richard is balans ook dat
je als cliënt niet slechts van één
bouwsteen gebruikmaakt, maar
dat je een aantal dingen doet uit
verschillende bouwstenen. “Het is
belangrijk om jezelf af en toe af te
vragen wat je aan het doen bent.
Je kunt er ook over praten met
begeleiders of mensen uit je sociale netwerk. Verder is het goed om
af en toe zelf te bedenken hoe je
balans kunt vinden en houden.”

Reakt-app
Bij Reakt kun je meedoen aan veel
verschillende activiteiten. Die helpen
je ook te ontspannen en een evenwicht in je leven te vinden. Tot nu toe
ontbrak er een eenvoudige manier
om cliënten, verwijzers en behandelaars te informeren waar en wanneer
deze activiteiten plaatsvinden. “Met
de Reakt-app verandert dat”, vertelt
Richard. “De app is sinds 1 oktober
gratis beschikbaar op smartphones,
pc’s en tablets. Je kunt deze downloaden in de app-store. Als je op
een locatie gebruikmaakt van de wifi
voor cliënten (PG-gast), kun je de
Reakt-app raadplegen. Daarnaast
kun je via internet gebruikmaken van
de Reakt-app door te zoeken op
reakt-app.nl. Als je wilt weten welke
activiteiten je op een bepaalde
locatie of bouwsteen bij Reakt kunt
doen, zoek je dat gemakkelijk op
via deze app. Ook vind je in de app

bijvoorbeeld welke cursussen
volgende maand bij Reakt in jouw
regio starten.”

Computers
Reakt stimuleert op verschillende
manieren het gebruik van computers. De cliëntcomputers op de
locaties krijgen toegang tot de app,
zodat je zonder smartphone net zo
goed profiteert van de voordelen
ervan. Op dit moment is er al gratis
draadloos internet voor cliënten. Wie
wil kan bij Reakt computercursussen
volgen. Ook is er op veel locaties
een computerhoek waar je onder
bepaalde voorwaarden gratis gebruik mag maken van de computers.
Richard is enthousiast over de
Reakt-app. Hier is veel interessante
informatie over het activiteitenaanbod te vinden. Maar, het is net als
met eten. Je kunt erover lezen, maar
je kunt het nog beter zelf proeven.
Dus installeer de app of zoek deze
op via internet en ondervind het zelf!
Richard Prins
Directeur
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Wijkgids en ervaringscoach gaan eenzaamheid tegen
Veel ggz-cliënten die terugkeren naar de maatschappij
voelen zich eenzaam en
hebben het niet gemakkelijk.
Om hen te ondersteunen
ontstond het idee om wijkgidsen en ervaringscoaches
in te zetten. Loosduinen is
de eerste wijk waar Reakt
wijkgidsen inzet. Mogelijk
volgt Moerwijk. Hier zijn al
wel ervaringscoaches actief.
Wijkgidsen zijn (ex-)ggz-cliënten
die een wijkbewoner met ggzachtergrond een-op-een helpen
om voorzieningen in de buurt te
bezoeken, zoals een bibliotheek.
Ervaringscoaches zijn ook (ex-)
ggz-cliënten. Zij zetten hun talenten
in voor het organiseren van activiteiten in de wijk. Bijvoorbeeld een
huiswerkklas of eetclub.

Wijkgidsen zijn er voor korte
hulpvragen. Is een hulpvraag
te ingewikkeld, dan wordt
de trajectbegeleiding van Reakt
ingeschakeld. Wil je meer
informatie over de wijkgidsen
of wijkcoaches in den Haag?
Mail naar Karina Quist,
k.quist@reakt.nl of
Marc Tjin, m.tjin@reakt.nl.

Overlast in Loosduinen

Balans

Kortgeleden startten enkele cliënten
van Reakt als wijkgids in Loosduinen.
Karina Quist begeleidt hen vanuit
Reakt. Karina: “Sinds ongeveer een
jaar werken we samen met Stichting
‘Achterban Werkt’. We geven mensen
met een ggz-achtergrond de kans
hun talent en kennis in te zetten om
buurtbewoners te helpen. Samen met
onder andere de gemeente kozen we
ervoor in Loosduinen te starten met
wijkgidsen. Buurtbewoners gaven
aan hier veel overlast te ervaren.
De ggz-cliënten van het terrein op
de Monsterseweg werden gezien als
belangrijke veroorzakers. Achteraf
bleek trouwens dat dat niet klopte.
Wellicht speelt het stigma dat op ggz
rust, hierbij een rol.”

Als je eenzaam bent, kan een wijkgids je stimuleren om meer gebruik
te maken van de voorzieningen om
je heen. “Dit helpt om de balans in
je leven te herstellen”, zegt Karina.
“Balans in je sociale netwerk bijvoorbeeld. Wij hopen dat mensen
die geholpen zijn door de wijkgidsen,
zelf op den duur weer anderen helpen.
Omdat wijkgidsen en ervaringscoaches leren hun eigen talenten te
gebruiken, kan hun werk ook meer
balans geven in hun leven.”

Training
“Wijkgidsen en ervaringscoaches
krijgen na hun sollicitatie eerst een
OEK-training bij Reakt”, legt Karina
uit. “Ze krijgen inzicht in hun eigen
beperkingen en valkuilen. Ook leren
ze hun talenten te benutten. Pas als
je die inzichten hebt, kun je een ander
helpen. Zelf volgde ik deze leerzame
cursus ook.” Wijkgidsen en ervaringscoaches zijn geen professionele
hulpverleners. Vragen die een wijkgids
en ervaringscoach zelf niet mogen
beantwoorden, spelen zij door naar
Karina of haar collega Marc Tjin. De
wijkgidsen in Loosduinen kunnen altijd
op hen terugvallen. Collega Grace
Kleeman houdt zich op dit moment
bezig met de voorbereidingen voor
Moerwijk. Daar werken al ervaringscoaches, maar nog geen wijkgidsen.

Balans
We zoeken allemaal naar evenwicht in
ons leven. Vrij en gebonden zijn. Een
afspraak hebben of niet. Vrijheid, geen
oorlog, maar wel gebonden aan relaties
die bij ons passen. Balans bestaat alleen
als je je zaken goed op orde hebt.
Vreemd dat balans een tegenpool heeft,
die tegengesteld lijkt aan vrijheid. Balans
bestaat uit twee zaken, die elkaar in evenwicht houden. Gelukkig helpt REAKT je
om het evenwicht te vinden.

Kies nu voor balans
Laat REAKT die lange stok zijn waarop
een acrobaat zijn evenwicht bewaart.
Bij balans hoort bescherming, mentorschap en hulp bij het beheer van je geld,
een zorgwerkplaats waar je leert een
dagritme op te bouwen.
Dienstverlening op maat.
Bijscholing.
Balans is altijd een twee-eenheid.
Dus zoek een ander om je balans te
vinden

Van links naar
rechts: Marc Tjin,
Serena Marongiu,
Karina Quist en
Grace Kleeman
ontvingen voor
hun project met
de wijkgidsen en
ervaringscoaches
een aanmoedigingsprijs van de
Parnassiagroep.
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“Voor iedereen is er een sport die past”
“Een gezonde leefstijl helpt om
goed te functioneren”, zegt herstelcoach Magda Gies Broesterhuizen.
“Als je beweegt en gezond eet,
voel je je fitter en merkbaar sterker.
Met deze nieuwe energie ben je in
staat stappen voorwaarts te zetten
en je horizon te verbreden.”
Magda is een van de tien sportmedewerkers binnen Reakt. In de regio
Den Haag verzorgt ze onder andere
body & mindlessen. Met een rustig
oefenprogramma verstevig je hierbij
je spieren. Je werkt aan je houding
en ademhaling en leert te ontspannen. “Voor iedereen is er wel een
sport die past. Heb je nooit gesport
of heb je al heel lang niets meer
gedaan? Ook dat is geen probleem.
Bij Reakt kies je de sport die jij leuk
vindt. Bijvoorbeeld een individuele
sport zoals fitness. Misschien voel
je meer voor wandelen, zwemmen
of meedoen aan een racket- of balsport. Je probeert het gewoon uit.

Je krijgt altijd de mogelijkheid
om in je eigen tempo te ervaren
welke beweging je fijn vindt.”

In beweging
Bij de sportlessen gaat het er
volgens Magda in de eerste plaats
om dat je plezier krijgt in het bewegen. Wanneer dat het geval is,
houd je het sporten veel langer
vol. “Iedereen die bij Reakt staat
ingeschreven, kan met een geldende financiering deelnemen
aan de sportactiviteiten. De begeleiders of sportmedewerkers
van Reakt in jouw regio, helpen
je bij de financieringsaanvraag.
Iedere regio heeft een eigen sportaanbod. Binnenkort vind je alle
sportactiviteiten trouwens in de
Reakt-app. Daarnaast is er foldermateriaal en hangen er op diverse
plaatsen posters. Als je voor het
eerst meesport is het handig om je
vooraf aan te melden, zodat we je
kunnen verwelkomen.”

Grenzen verleggen
Sporten is volgens Magda veel meer
dan alleen bewegen. Je ontmoet
allerlei nieuwe mensen. Je leert
samenwerken, krijgt meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld.
“Ik daag mensen graag uit om hun
grenzen te verleggen.” Bij de fitness
is er ook tijd om het te hebben over
leefstijl en voeding. Wat kan je doen
om meer te gaan bewegen? Pak
eens wat vaker de fiets of neem
eens de trap. Hoe is je eetpatroon?
Wat zijn goede en slechte vetten?
Let je op je suikergebruik en drink je
wel genoeg water? “Ik adviseer om
de richtlijnen van je diëtist goed te
volgen en te eten volgens de ‘Schijf
van Vijf’ van het Voedingscentrum.”

Gezonder leven
Reakt werkt met acht bouwstenen,
die duidelijk maken hoe we onze
cliënten willen begeleiden. Sport valt
onder de bouwsteen ‘een gezonder
leven’. Deze bouwsteen is breder
dan alleen bewegen. Magda: “Er is
steeds meer aandacht voor voeding
en een gezonde leefstijl. Wij willen
meer leefstijltrainingen aanbieden
en het contact met diëtisten en
fysiotherapeuten verbeteren.
Nu al bieden we de cursus ‘Natuur
op Recept’ aan. Hierin is er aandacht
voor allerlei gezondheidsonderwerpen
zoals voeding, ontspanning en beter
slapen. De natuur en lekker buiten
zijn, dragen bij aan je welzijn.
Daarom wordt elke bijeenkomst
afgesloten met een ontspannen
wandeling in een natuurgebied.”
“Een gezond lichaam is de basis
van alles”, besluit Magda. “Zie het
lichaam als je huis en zorg er goed
voor. Wellicht krijg je hierdoor
net wat meer energie en zelfvertrouwen, zodat je die stap kunt
gaan zetten naar je eigen herstel.”

Een gezond lichaam
is de basis van alles
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“Met hem wil ik oud worden”
Vijftien jaar geleden leerden René en Alida elkaar kennen via Reakt.
De vonk tussen hen beiden sloeg over toen ze samen op de kaarsenmakerij
in Den Haag kokerkaarsen maakten. Op 26 augustus jl. trouwden deze
twee bijzondere mensen. Zij blikken terug op hun begintijd samen en
vertellen wat zij zo leuk vinden aan elkaar.
Ze leerden elkaar kennen op de Burgemeester van der Veldestraat. Daar was
destijds nog een locatie van Reakt. Toen de werkprojecten in 2006 verhuisden
naar de Platinaweg, gingen René en Alida mee. Aan Tom van der Schoor bewaren
zij beiden hele goede herinneringen. Hij was tot 2014 begeleider op de kaarsenmakerij. Tom en zijn collega’s zagen nog voordat Alida en René een relatie kregen,
dat zij samen een goed paar zouden vormen. Zo bleek later.

Eerste indruk
De eerste indruk die René en Alida van elkaar hadden, was meteen positief.
Alida: “Ik vond hem een lieve, zachte man. Van collega’s hoorde ik dat ze hem een
prettige collega vonden.” René: “Ik vond Alida altijd al een mooie dame.” Alida
nodigde René uit op de koffie en dat was zo leuk dat hij nooit meer is weggegaan.
“We kennen elkaar nu 15 jaar, waarvan we 12 jaar een relatie hebben. Sinds een
jaar wonen we samen.”

Droomman
Alida: “Al vanaf het begin van onze relatie dacht ik: ‘met hem wil ik oud worden!’”
René: Ik was wat afhoudender, omdat ik mijn neus niet wilde stoten. Maar op een
gegeven moment dacht ik ook: ‘met haar wil ik oud worden’.” René vroeg Alida
knielend met een roos ten huwelijk. “Het leukste van Alida is dat ze zo spontaan is.”
Alida: “René is mijn droomman. Hij begrijpt mijn beperkingen en ziet mijn positieve
kanten.” Samen kijken zij graag een horrorfilm met een zak popcorn erbij.

Kaars
De trouwreceptie en het feest vonden plaats op de Reakt-locatie Platinaweg.
Er waren veel collega’s en vrienden uitgenodigd. Als bedankje kregen zij na afloop
van het feest een kaars die Alida samen met een aantal goede collega’s maakte!
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René en Alida wilden
zelf niet op de foto. Alle
genodigden ontvingen
deze zelfgemaakte kaars.
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