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Let it Be begeleidt mensen die gevolgen ondervinden van trauma's of kampen met
lichamelijke of psychische kwetsbaarheden. Wij bieden ook begeleiding en
ondersteuning bij persoonlijke en maatschappelijke problematiek voor mensen
vanuit diverse culturen die te maken hebben met belemmeringen zoals een
crim ineel verleden, verslaving, armoede en maatschappel ljke uitslu iti ng.

Let it Be biedt het volgende
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Herstelgroepen
Individuele begeleiding / coaching
Thema-avonden /-dagen
Gastlessen / voorlichting
Herstelondersteunende trainingen
Activiteiten voor deelnemers
Adoptie coaching
Interculturelecoaching
Maatjescontact

Missie Let it Be
Onze missie is om eenieder die gevolgen ondervindt van psychische problemen,
trauma en/of ziekte een veilige plek te bieden zonder veroordeling of oordeel,
waar gewerkt kan worden aan persoonlijk herstel.

Vanuit Let it Be wordt enkel gewerkt met ervaringsdeskundigen.
Door hun eigen ervaringen weten zij hoe lastig de weg naar herstel kan zijn.

Ondervind jij problemen in het dagelijks leven en wiljij deze aanpakken, dan
kun je jezelf aanmelden via
info@let-it-be.nl of bellen met 06-85585496. Wij nodigen je uit voor een gesprek
waarna je zonder wachtlijst meteen bij ons terecht kan.

Doelen van deelnemers

. De regie in eigen handen te Ieren nemen
. ln de eigen kracht komen te staan
. Minder vaak last hebben van angst-/spanningsklachten
. Keuzes maken in vriendschappen en relaties
. Acceptatie van bepaalde klachten of gebeurtenissen
. Contact met omgeving herstellen en/of in stand houden
. Minder afhankelijk zijn van hulpverleners
. Versteviging van het persoonlijk draagvlak
.

Leren omgaan met (psychische) kwetsbaarheden en trauma's in het dagelijkse leven

Wij bieden geen behandeling, alleen begeleiding. We steunen iou om je kwaliteiten
te (her)ontdèkken en om in ie eigen kracht te komen. Ondervind jij problemen in
hei dagelijks leven en wil jij deze aanpakken, dan kun ie jezelf aanmelden via
info@lét-il-be.nl of bellen met 06-85585496. Wij nodigen ie uit voor een gesprek
waarna je zonder wachtlijst meteen bij ons terecht kan.
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Het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken is
info@let-it-be.nl / website: www.let-it'be.nl
Uiteraard ziin wii ook op Facebook te vinden.
Hier kun je onze activiteiten volgen en foto's bekiiken.

