Oktober 2020

Welkom bij Let it Be

Welkom bij onze nieuwsbrief
Het is een bijzondere zomer geweest. De
herstelgroepen zijn weer opgestart en het is
erg fijn om onze deelnemers weer te zien! In
deze nieuwsbrief stellen we onze nieuwe
stagiair aan je voor en hebben zowel
deelnemers als collega’s weer een aantal
artikelen voor je geschreven. Veel leesplezier!
Heb je zelf ideeën voor de nieuwsbrief? Stuur
je bijdrage naar nieuwsbrief@let-it-be.nl.

ERVARING WERK(T)!
We hebben een nieuwe groep opgestart voor ervaringswerkers en
ervaringsdeskundigen (in opleiding). Deze groep is voor iedereen die
ervaringen uit wil wisselen of verbinding zoekt met andere
ervaringswerkers/-deskundigen.
De bijeenkomst is om de week op woensdagavond in de oneven week.
Deelname kan alleen na aanmelding via de mail.
Meld je aan via info@let-it-be.nl.
Wanneer: op woensdag in de oneven week.
Tijd: 18.30 tot 20.30.
Locatie: volgt na aanmelding.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Rogier, 42 jaar oud en woonachtig in Nuenen. Hoewel
ik in het verleden ben opgeleid tot grafisch ontwerper en
webdesigner, ben ik sinds 2017 leer- en werkzaam in de
sociale hulpverlening.
Omdat ik de afgelopen jaren echter heb gemerkt dat mijn
grote kracht toch vooral blijkt te liggen bij de inzet van mijn
eigen ervaring als cliënt in diezelfde hulpverlening (en
daarnaast mijn levenservaring in het algemeen) heb ik
besloten de opleiding Sociale Studies te beëindigen en in
plaats daarvan een doorstart te maken met de opleiding
Ervaringsdeskundigheid in Zorg & Welzijn.
Ik hoop dan ook de komende tijd als kersverse stagiair bij Let it Be de combinatie van mijn
creativiteit en ervaringskennis te kunnen inzetten ter ondersteuning van anderen, om daarmee
voor diegenen de wereld hopelijk nét dat beetje beter te maken!

OMDAT IK HET WAARD BEN
9 oktober starten we met een nieuwe driedaagse workshop;

‘Omdat ik het waard ben’.
De thema’s zijn onder andere: ‘Wie ben ik?’, ‘mijn zelfbeeld’ en ‘grenzen aangeven’.
Deze workshop is voor onze vrouwelijke deelnemers van Let it Be die hun negatieve
verleden willen ombuigen naar een positieve toekomst.
Samen met Bieke en Sanne gaan we het thema zelfbeeld onderzoeken en bespreken.
Wij hebben er zin in! En we vertellen graag in de volgende nieuwsbrief hoe het was.

Mijn zomer
Hallo allemaal,
Ik ga jullie een stukje vertellen hoe mijn
zomer was en ik mag jullie mededelen dat ik
geslaagd ben voor mijn opleiding tot
ervaringsdeskundige. Dat was een mooi begin
van de zomervakantie en diploma op zak.
Tijdens de vakantie had ik best veel moeite
met de structuurverandering. Van een best
drukke week met allerlei bezigheden naar
bijna niets doen. Ik heb niet stil gezeten.
Samen met mijn psycholoog heb ik een
globale planning gemaakt om zo mijn
vakantie beter door te komen. Maar het bleef
lastig. Ik zat veel in de onderprikkeling (komt
door autisme) waardoor ik moeilijk aan m’n
taken kon beginnen. Ik had een lijstje
gemaakt met dingen die ik gedaan wilde
hebben als de vakantie voorbij is. Dat is mij
gelukkig allemaal gelukt.
Verder ben ik redelijk tot rust kunnen komen
en ik heb redelijk veel op de Playstation
gespeeld om zo de dagen toch wat beter door
te komen. En gelukkig kon ik op de
maandagen de inloop van Let it Be samen
met een collega verzorgen, toch nog een
beetje structuur. Ik vond het leuk om te doen
en hadden elke week wel een paar
bezoekers.
Ik ben nu stagiair af maar ik blijf verbonden
aan Let it Be en dat vind ik erg fijn om te
blijven doen. Wat doe ik allemaal voor Let it
Be:

Door Eric

- het draaien van herstelgroepen, dit vind ik
heel leuk om te doen, en zo kan ik mijn
ervaringen goed delen en hoop dat de
deelnemers er iets van opsteken en er iets
mee kunnen.
- individuele gesprekken, vind ik ook erg leuk
om te doen, om zo de juiste ondersteuning te
geven die de deelnemer nodig heeft. Ik krijg
er veel energie van.
- sinds kort ook maatjescontact met een
deelnemer, dit vind ik wel heel spannend
omdat het toch net wat anders van me vraagt
dan in mijn andere activiteiten. Maar vind het
ook wel weer leuk om te doen.
- voorlichting geven, ook dit is erg leuk om te
doen. Zo probeer je toch de ogen te openen
en zaadjes te planten zodat ook zij in herstel
durven te gaan en hulp vragen waar nodig is.
- en trainingen geven, ook dit is heel leuk om
te doen. Zo zie je de groepsdynamiek groeien
en de deelnemers in een periode groeien. En
daar mag ik dan een beetje aan meehelpen.
Heel veel energie krijg ik daar al die taken die
ik mag uitvoeren.
Ik ben erg blij en trots op mij zelf. En erg
dankbaar. Hoe ik 3 jaar geleden als
deelnemer bij Let it Be binnen kwam en hoe
ik mezelf heb mogen ontwikkelen tot de
ervaringsdeskundige die ik nu ben. Mijn dank
daarvoor!
Groetjes, Eric

Ladies middag

Door Samirah

Op 9 september hadden we een Ladies middag georganiseerd. Door de coronamaatregelen zag
de middag er anders uit dan deelneemsters van ons gewend zijn. In kleine groepjes waren de
ladies welkom voor een hapje, drankje en het uitzoeken van kleding, schoenen en sieraden. Er
hing een gezellige sfeer. De ladies hielpen elkaar met kleding uitzoeken, combineren en
voorzagen elkaar van kledingadvies. Met grote dank aan dameskledingzaak Boutique Plein 5 uit
Son en Breugel gingen alle ladies tevreden en met
heel veel nieuwe kleding en accessoires naar huis.
Het team van Let it Be en de deelneemsters
bedanken Boutique Plein 5 voor hun gulle giften!

Ladies middag

Door een anonieme deelnemer

De Ladies middag is altijd iets waar ik naar uit kijk sinds ik ben Let it Be kom. Het is een
ontspannen middag met meiden uit alle groepen. Gezellig kletsen, make-up uitproberen en
snacken. Door de corona moest de opzet helaas wat aangepast worden. Het vond plaats in
groepjes van een uur. Jammer, maar begrijpelijk. Het kan voor mij samengevat worden met het
woord 'kleding’. Er was heel veel kleding waar we uit konden kiezen om mee te nemen voor
onszelf. Ikzelf heb m’n kledingvoorraad weer flink vergroot met erg leuke kleren, die ik nu met
plezier draag. Ik hoop dat de volgende Ladies middag weer gehouden kan worden, zoals
bedoeld is, maar als dat niet zo zal zijn… Ik wil de middag volgende keer niet missen!
In het kader van de Week van het Pesten (21-25 september) heeft auteur Kimberley een
gedicht over pesten geschreven wat zij en wij graag met je delen.

Pesten
Help, Ik ben Gepest
Pesten,
Iemand pijn doen met woorden,
Iemand pijn doen met geweld,
Niet wetend hoeveel littekens zij later telt.
Pijn,
Met woorden haar te raken,
Klasgenoten voor haar schamen,
Groeit zo het wantrouwen bij deze dame.
Verdriet,
Willen haar niet geloven,
Kunnen haar niet helpen,
Om alle wonden die ze heeft te stelpen.
Woede,
Is ze boos op de mensen,
En boos op de leraren,
Omdat zij er nooit echt voor haar waren.
Kracht,
Door te praten met ervaring,
Gelijkgestemde haar begrijpen,
Durft ze nu positiever het leven in te kijken.
Kimberley v.d. Boogaard

Wandelgroep
Door Miranda en anoniem

Miranda
Iedere donderdagochtend is
er een wandelgroep bij Let it
Be. We wandelen anderhalf
uur en zetten flink wat
stappen. Wandelen is heel
gezond en heeft zoveel
voordelen zoals ze dat
zeggen. Plus je ziet lopend
meer dan fietsend of rijdend.
😜 Zie je op de foto’s die ik
gemaakt heb welke ronde we
hebben gelopen? Oja, we
verzamelen om 10.00 uur bij
Hestia.
Anoniem
De wandelgroep vind ik echt
ontzettend fijn, omdat ik van
wandelen houd alleen laatste
tijd het moeilijk vind om
alleen naar buiten te gaan.
Het is super gezellig met de
begeleiding en deelnemers en
ik voel me altijd weer
refreshed als we terug zijn.

Afscheid

Door een anonieme deelnemer

Na 1,5 jaar deelnemen aan de vrouwen herstelgroep heb ik afscheid genomen van de
herstelgroep. Begin september ben ik begonnen met de opleiding persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid aan het Summa college. Ik heb nu geen
ruimte meer om overdag deel te nemen.
Gelukkig hoorde ik van Samirah dat er een nieuwe groep in de avond start waar deelnemers
aan kunnen deelnemen als ze werken als ervaringsdeskundige.
Ik ben Let it Be heel dankbaar voor alle mogelijkheden en kansen die ze me hebben geboden.
Het vertrouwen in mij en de nieuwe inzichten en mogelijkheden die ze me hebben geboden
hebben er voor gezorgd dat ik nu mijn wens kan uitvoeren. Wie had dat ooit gedacht. Dat ik iets
voor andere kan en mag gaan betekenen. Dat ik mijn negatieve ervaringen kan ombuigen en
kan inzetten om het herstel van anderen dragelijker te maken.
Ik blijf wanneer ik tijd heb deelnemen aan de activiteiten van Let it Be en heb voorlopig nog
individuele gesprekken met Samirah als dat nodig is. Dankjewel Let it Be, jullie geloofden in mij
toen ik dat zelf moeilijk vond. Ik draag Let it Be een warm hart toe. Uit het oog betekent niet uit
het hart.

Herstellen doe ik zelf
2019 begon ik heel energiek en met gezonde
spanning aan een nieuwe studie en werk. Een
nieuwe start van het creëren van zelfzorg op
een manier wat bij mij past en wat ik aan kan
zonder de lat zo hoog te leggen voor mijzelf.
2020 is nog niet voorbij en dat gevoel van
energie heb ik nog steeds en heb ik een
balans kunnen vinden in grip hebben op mijn
leven en om maar te fantaseren om grip te
kunnen grijpen op mijn leven. Eindelijk mocht
ik (van mijzelf) na jaren geknokt te hebben
voor mijn persoonlijk herstel in combinatie
met het opdoen van ervaring om mijn
psychische kwetsbaarheid in te zetten voor
de ander. De opleiding voor
ervaringsdeskundigheid op hbo-niveau vraagt
veel van je en ik heb bewezen voor mijzelf
dat ik het aan kan en ga dit voor het tweede
jaar verder aan de opleiding
ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn aan
de Fontys en blijf nog steeds als medewerker
bij Let it Be. Ik ben Samirah, Mohamed en alle
anderen dankbaar dat zij in mij zijn blijven
geloven als ervaringsdeskundige in wording.
Ik had vroeger een andere overtuiging over
mezelf namelijk.
Als twintiger raakte ik vervreemd van de
samenleving. Ik was bijna compleet
geïsoleerd en kwam ik mijn kamer amper uit.
Ik kwam zelden buiten, kon geen baan
vasthouden, maakte opleidingen nooit af en
vrienden had ik niet. Ontspanning betekende
vroeger voor mijzelf te verdoven door
gestrestst te zijn over alles op een

Door Michael

dag en dan de rest van de maand
oververmoeid in bed te liggen. Wel beetje
overdreven maar je snapt me wel. Zo ging dat
door tot ik ongeveer 35 jaar oud was. Ik kreeg
op mijn verjaardag (helemaal alleen) een
gekke gedachte. Ik herinner me dat ik zo
graag wilde ontsnappen van alles door op
vakantie te gaan. “Want iedereen gaat op
vakantie en dat houdt dan in dat ze gelukkig
zijn en hersteld zijn. Goh…dat wil ik ook”,
maakte ik mijzelf wijs. Ik deed niet veel met
die gedachte verder tot aan de lente van
2020.
Ik had rond april 2020 bedacht wat ik nodig
heb om verder zonder een vangnet in herstel
te blijven. Ik dacht: “ik ga op vakantie want
dat houdt in dat ik dan gelukkig en hersteld
ben. Goh…dat ga ik ook doen”.
Herstel betekent voor mij het uitvoeren van
gezonde wensgedachtes. De wensgedachte
om alleen op vakantie te gaan met wat
spullen. Vijf dagen lang op een camping
gezeten in mijn tentje, heel tevreden over
hoe ik het heb aangepakt. Ik boekte mijn
eigen vakantie, ik ging alle spullen zelf
verzamelen. Ik heb goed rondgevraagd aan
anderen die ervaring in hoe en wat bij
vakanties en mede met hun ondersteuning is
het tot zover gekomen.
Heerlijk gewandeld in de natuur, veel
gezwommen en boeken gelezen.
Deze vakantie is voor mij onvergetelijk en
start ik daarmee bij Let it Be.

Boeken- en kijktips

Door Robby en Martine

We hebben weer een aantal tips voor je verzameld, zowel uit eigen kennis en ervaring als tips
die we van deelnemers hebben gekregen. Bedankt daarvoor!
Boeken
Christiane Beerlandt – De sleutel tot zelfbevrijding
A.H. Almaas – De innerlijke diamant
Jan Geurtz – Verslaafd aan liefde
Eckart Tolle – The power of now (Nederlandse versie: De kracht van het nu)
Louise Hay – Je kunt je leven helen
Kijken
Netflix – Heal
Film (bioscoop) – Tenet van Christopher Nolan. Robby: Goede blockbuster-/actie-/spionnenfilm.

Let it Be
Door een anonieme deelnemer

Niemand heeft mij verteld over Let it Be.
Ik hoorde van mijn begeleidster dat Let it
Be bestaat. Zij drong aan om kennis te
maken met Let it Be
Ik mocht kennis maken met de directeur
en een stagaire. Zij stelden mij op mijn
gemak. Ze boden me koffie en koekjes
aan. Daarna vertelden ze wie ze zijn en
hun ervaringen.
Ik heb zo veel verteld dat ik achteraf
verbaasd was over alles wat ik heb
durven delen. Dit zou ik nooit met andere
hulpverlener durven delen.
Ze begrepen mij en stelden mij gerust dat
ik niet de enige ben die niet perfect is.
Samirah vertelde me dat zij geen perfecte
moeder is, maar haar best doet om het
goed te doen zonder referentiekader.
Wauw ik voelde zo veel waardering voor
haar. Toen ik dit uitsprak vertelde ze mij
hoeveel waardering ze voor mij had. Ik
heb hier nooit bij stilgestaan.
Doordat ik mezelf nu minder veroordeel
durf ik het leven aan, wil ik stappen
nemen om mijn kinderen te laten zien dat
ik sterk ben ondanks dat ik niet perfect
ben. Ik ga nu starten met een cursus bij
Markieza en ik wil een baan zoeken.
Samen met Let it Be voel ik me sterk.

Start mannengroep na vakantie

Door Mohamed

De vakantie is al even achter de rug. De mannengroep is alweer enkele weken gestart. Michaël,
Eric en ik keken er naar uit om na de vakantie met een frisse start te beginnen. We hebben een
aantal nieuwe deelnemers mogen verwelkomen in de groep. Dit zorgde ervoor dat de dynamiek
in de groep is veranderd en dat wij ook uitgedaagd worden om de groep te begeleiden.
De eerste bijeenkomst voelde als thuiskomen, na een vakantie van vier weken. Ondanks dat ik
weer moest wennen aan het ritme, was ik blij om iedereen weer te zien. Tijdens mijn vakantie
konden de deelnemers van Let it Be terecht bij ons inloopmoment op de maandagmorgen,
waar Eric en Robby zorgden voor een warme, veilige plek en een luisterend oor. Dit zorgde
ervoor dat ik mijn werkzaamheden los kon laten en even tijd voor mijzelf en mijn gezin had.
Tijdens mijn vakantie heb ik de tijd genomen om terug te kijken op het afgelopen jaar. In
september 2019 zijn Michael en ik de mannengroep gestart en hebben we samen hard gewerkt
om een stabiele, veilige plek te creëren voor onze deelnemers. Later in het jaar is Eric ons
komen ondersteunen, wat een ontzettende meerwaarde is voor de deelnemers. Alle drie
hebben wij onze eigen expertise en kwaliteiten waardoor we samen een veilige plek kunnen
bieden, waar iedereen zichzelf mag zijn en we vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel
wekelijks naar elkaars verhalen luisteren.
Als ik op dit eerste jaar terugkijk, ben ik erg tevreden en dankbaar voor de ruimte die we binnen
Let it Be hebben gekregen om deelnemers deze veilige plek te kunnen bieden. Dit is iets wat ik
in mijn eigen herstel heb gemist. Zonder mijn collega’s Michaël en Eric was de groep nooit zo
succesvol geworden. We vullen elkaar aan en hebben weinig woorden nodig om elkaar te
begrijpen. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking en de verbinding met de nieuwe
deelnemers.
Boeken en filmtips heb ik niet, wat mij helpt om te ontspannen is hardlopen en wandelen in de
natuur. Tijdens mijn vakantie heb ik ook de ruimte genomen om meer tijd te besteden aan mijn
hobby's, die mij telkens rust en nieuwe inzichten hebben gegeven. Met een frisse blik ben ik
weer aan de slag en kan ik niet wachten tot we onze activiteiten zoals het koken met een
ervaringsdeskundige en de thema-avonden weer kunnen oppakken.
Groetjes, Mohamed

Start herstelgroep

Door een anonieme deelnemer

Half augustus ben ik gestart bij de herstelgroep. Tijdens het kennismakingsgesprek met Samirah
voelde ik me meteen vertrouwd en veilig. Samirah had geen oordeel en begreep mij. Ze
herkende veel in mijn verhaal. Door het begrip van Samirah durfde ik de stap naar de
herstelgroep te zetten. De vrouwen in de groep gaven mij bij de eerste bijeenkomst al de
veiligheid om mijn ervaringen te delen. In de toekomst wil ik net als Samirah en haar collega
ervaringsdeskundige worden. Ik heb zo veel respect voor hen en voor wat ze doen. In de groep
zijn zovele vrouwen die mijn gevoelens begrijpen en herkennen. En het fijne is dat niemand mij
dom vindt. Door de vrouwen voel ik mij minder dom en schaam ik mij niet meer zo veel als
eerst. Dankjewel Samirah.

Recepten
Helaas missen we momenteel het Koken met een ervaringsdeskundige. In de tussentijd voorzien we
je toch weer van een paar recepten.

Pompoensoep

Zalmsalade van Martine’s vader

Ingrediënten (voor 4 personen)
1,5 kg pompoen
1 liter bouillon (groente of kip)
2 uien
1 teentje knoflook (of meer naar smaak)
½ prei
1 winterwortel
2 theelepels kerriepoeder
½ theelepel cayennepeper
1 theelepel kurkuma
1 theelepel komijnpoeder
Scheutje olie
1 dl kookroom

Ingrediënten
Klein blikje zalm
3 flinke eetlepels goede mayonaise (geen
frietsaus)
1 eetlepel ketchup
1 uitje
4 breedliggers (of 2 medium augurken)
Peper en zout
Paprikapoeder

Bereidingswijze
 Maak de pompoen schoon. Snijd in blokjes.
 Doe hetzelfde voor de wortel.
 Snijd de ui in halve ringen.
 Snijd de knoflook fijn.
 Snijd de prei in halve ringen en was goed.
 Verwarm de olie in een soeppan en bak de
uien tot ze glazig zijn. Voeg dan de knoflook
toe en bak kort mee.
 Voeg dan kerriepoeder, cayennepeper,
kurkuma en komijn toe en roer door.
 Voeg de pompoen, wortel en prei en 2/3e van
de bouillon toe en breng aan de kook.
 Kook zo’n 30 minuten en controleer of de
pompoen gaar is. Zo niet dan nog wat langer
laten koken.
 Pureer de soep en voeg eventueel extra
bouillon toe als de soep te dik is.
 Voeg de kookroom toe.
 Breng op smaak met peper, zout of bouillon.

Bereidingswijze
 Snipper het uitje heel fijn.
 Snijd de breedliggers/augurken in kleine
stukjes.
 Vang het nat van de zalm op in een glaasje.
 Maak de zalm schoon: haal de (grote) graten
eruit en verwijder het vel als je dat er
gemakkelijk af krijgt.
 Trek de zalm met twee vorken uit elkaar in
een kom.
 Maak in een ander kommetje een saus van de
mayonaise, ketchup, wat zalmnat (niet te
veel, meer toevoegen kan altijd nog), peper,
het uitje, de breedliggers en flink wat
paprikapoeder. Proef en breng verder op
smaak met peper, zout, paprika- en eventueel
uienpoeder.
 Giet de saus over de zalm en meng goed.
 Eventueel eerst afkoelen in de koelkast.
 Lekker op toastjes of brood.

Wil jij zelf iets bijdragen aan de nieuwsbrief? Heb je een gedicht geschreven, een mooi plaatje
gecreëerd of gevonden, of iets anders dat je graag zou willen delen in de nieuwsbrief? Of weet
je een interessante lezing, bijeenkomst of training? Dan mag je dit mailen naar:
nieuwsbrief@let-it-be.nl (uiteraard behouden wij ons het recht voor om iets niet te plaatsen).
Heb je vragen of wil je je aanmelden voor begeleiding? Bel dan naar Samirah: 06-85 58 54 96.
Je kunt je ook aanmelden via de website: www.let-it-be.nl.
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@let-it-be.nl.
Afmelden kan door een mailtje met in de titel “afmelden” te sturen naar voorgaand adres.

