Maart 2020

Welkom bij Let it Be

Welkom bij onze nieuwsbrief!
De narcissen en krokussen staan alweer met hun kopjes
in de zon, wind en regen. Ook bij Let it Be zijn we hard
aan het werk met onze deelnemers, door weer en wind.
Maar er is ook zeker ruimte voor ontspanning en
informatieve avonden. In deze nieuwsbrief lees je hier
meer over. We wensen je veel leesplezier!
Heb je zelf ideeën voor de volgende nieuwsbrief? Stuur
je bijdrage naar nieuwsbrief@let-it-be.nl.

Training Ervaringsmaatje
Wat houdt de training Ervaringsmaatje in?
Wij bieden deze training aan, aan mensen die graag maatje willen worden van iemand die weinig
sociale contacten heeft, of bijvoorbeeld een (psychische) kwetsbaarheid heeft en geen begrip ontvangt
van mensen die zelf niet weten hoe het is of hoe er mee om te gaan. Wij werken alleen met
ervaringsdeskundigen, dus wij begrijpen wél hoe het is!
Nu willen we onze deelnemers natuurlijk wel leren hoe ze maatje kunnen zijn voor de ander. Maar
vooral ook hoe ze dat doen zonder aan onszelf of onze grenzen voorbij te gaan. Dit doen we op een
interactieve manier. We leren veel van elkaar. Hoe dichtbij kom jij en laat je de deelnemer komen? Ligt
er een grens aan het contact en hoe geef je dat op een respectvolle manier vorm?
De training bestaat uit 6 dagdelen en verschillende thema’s worden besproken en uitgediept. Mocht je
geïnteresseerd zijn in een maatje voor jezelf, of om een maatje te worden: neem contact op met ons!
De training zal regelmatig aangeboden worden.
Vrijdag 7 februari zijn we begonnen met de training Ervaringsmaatje. Pas een week voor aanvang werd
dit bekend gemaakt, dus we dachten dat we misschien niet veel aanmeldingen zouden krijgen. Maar
het tegendeel bleek waar! We hadden binnen een week het maximale aantal deelnemers bereikt! Ik
had er heel veel zin in.
Ik geef de training samen met Samirah aan de negen deelnemers. Nog nooit gedaan en ik kende een
aantal deelnemers nog niet, dus dat was best spannend. Maar wat een fijne club mensen bij elkaar! Er
is veel openheid en respect voor elkaar. Het delen van onze kwetsbaarheden verbindt ons met elkaar.
De inzet van de deelnemers vind ik heel mooi en fijn om te zien! Ik kijk uit naar de volgende
bijeenkomst!
Groetjes, Sanne

Thema-avonden
Elke laatste maandag van de maand organiseren we een gratis thema-avond met gastsprekers
die als ervaringsdeskundigen werkzaam zijn.
Weet je een onderwerp, wil je graag iets bijdragen of heb je vragen?
Stuur dan een mailtje naar info@let-it-be.nl.
De thema-avond van eind april wordt naar maandag 20 april verschoven vanwege Koningsdag.
In juli is er geen thema-avond in verband met de (besloten) zomerafsluiting.

Maandag 30 maart 2020
Trauma
Maandag 20 april 2020
Borderline
Maandag 25 mei 2020
ADHD
Maandag 29 juni 2020
Harddrugsverslaving
Tijd: 18.30-21.00 uur.
Witte Hoeve (Glorieuxlaan 36) van Glorieux
Geldropseweg 170, Eindhoven

Aankondiging Ladies middag
Voor deelneemsters van Let it Be organiseren
wij op woensdag 15 april van 14.00 tot
17.00 uur weer een Ladies middag. Tot dan!

Ervaring deelneemster Let it Be
Om baas te blijven van mijn eigen leven moet ik blijven praten en communiceren naar
andere hoe ik me voel, wat er in mijn hoofd afspeelt en dus in gesprek blijven. Als ik dat
niet doe kan het bijna onverdraagzaam voor mezelf worden omdat ik alles bij mezelf
houd. Daarom vind ik de herstelgroep bij Let it Be heel waardevol, zeker omdat ik bij Let
it Be altijd wel het gevoel heb dat alles er mag zijn en ik dus ook. Ik haal er veel steun uit
en voel me geaccepteerd.
De thema-avonden vind ik ook heel waardevol en interessant en ik leer er veel van. Door
zo actief te zijn bij Let it Be krijg ik ook veel motivatie voor de mbo-opleiding Begeleider
Specifieke Doelgroepen met Ervaringsdeskundigheid die ik wil volgen.
Ik ben heel blij dat ik Let it Be heb gevonden en dat ik mijn plekje hier kan vinden.
Valerie

Gedicht
Dit gedicht hebben wij anoniem doorgestuurd gekregen en
we willen het graag met je delen.
Auteur: Leo Buscaglia
Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij te vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren, en
jij denkt dat jij iets moet doen om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en
ik zie je ogen afdwalen en je wilt alsmaar inbreken in wat ik zeg en voel,
dan voel ik me gepasseerd en ben er eigenlijk niet voor jou.
Dus alsjeblieft, luister alleen naar me en
probeer me te begrijpen.
Wees even maar een droge spons en
slurp op wat je hoort en ziet!
En als je wilt praten wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt
naar jou zal luisteren.

Tips van Robby
Onze collega Robby heeft tips voor een boek en enkele films doorgegeven. Het boek heeft hij zelf nog
niet gelezen maar hij was er erg enthousiast over nadat hij erover in EenVandaag had gehoord.
Boek
Pil, een boek over depressie: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.332978524.html/pil/
Films
- The Skeleton Twins
- Silver lining playbook
- Joker
Toevoeging van Robby: “Ik vind Joker en The Skeleton Twins best pittige films. Ik vond ze goed en mooi
om te zien, maar het is geen 'feel good’.”

Koken met een Ervaringsdeskundige (1/2)
In januari en februari hebben we weer gekookt met deelnemers en ervaringsdeskundigen. Mohamed,
Sanne, Miranda en Yvonne hebben hierover wat geschreven.
Door Mohamed
Sinds begin van dit jaar is de activiteit verplaats
naar de maandag en sluit ik maandelijks aan bij
het koken met ervaringsdeskundige. Voorheen
stond de activiteit gepland op de dinsdag en kon
ik nooit aansluiten wat ik erg jammer vond. Ik
ben nu twee keer aangesloten bij het Koken met
Ervaringsdeskundige. Toen ik voor het eerst
aansloot bemerkte ik meteen de gemoedelijke
sfeer van deelnemers onderling bij de Witte
Hoeve op het terrein van Glorieux.
Ik ging de eerste keer naar binnen en werd
vriendelijk ontvangen met een welkom. Met een
lekker kop koffie in mijn hand ben ik aan tafel
gaan zitten. “Het voelt als familie”, hoorde ik een
deelnemer tegen een andere deelnemer zeggen.
Meteen dacht ik: "Wauw, zo voelt het inderdaad
als je de Witte hoeve/Let it Be binnenkomt en al
die glimlachen op de gezichten van de
deelnemers ziet".
Het was een prettige sfeer waarbij er onderling
veel met elkaar gesproken werd. Toen het eten
klaar was en op tafel lag mocht iedereen een flink
bord opscheppen. Er was genoeg eten voor
iedereen. Ik heb beide keren heerlijk gegeten.
Complimenten aan alle deelnemers en
gastprekers die zich in hebben gezet om een
heerlijke maaltijd voor ons allen te verzorgen.
Na het eten hielp iedereen mee om alles weer
netjes op te ruimen. Deelnemers helpen na het
eten mee om de tafel af te ruimen, afspoelen,
afwassen, afdrogen en terug in de kast te
plaatsen.
Toen wij allemaal klaar waren met onze taak
werd het tijd om te gaan luisteren naar het
herstelverhaal van de gastspreker. Ik heb beide
keren geluisterd naar een inspirerend en hoopvol
ervaringsverhaal. Persoonlijk heb ik veel kennis
opgedaan door beide verhalen. Ik ben tot nieuwe
inzichten gekomen en daarbij heb ik waardevolle
tips/handreikingen meegekregen. Ook was er
ruimte voor interactie en op het einde was er
genoeg ruimte om vragen te stellen.

Januari
Door Sanne
Maandag 20 januari was het weer koken met
ervaringsdeskundigen. Dit was voor het eerst op
maandag in plaats van dinsdag. Wat erg fijn is voor
mij, omdat ik op dinsdag naar school ga en ik dit een
hele ontspannen en toch ook zeer leerzame
bijeenkomst vind.
Ik vond het een gezellige en leuke middag. Sowieso
houd ik erg van eten en word ik graag verrast. Deze
keer maakten we penne met kip en broccoli. De
gastspreker maakte veel indruk op mij en ook op de
rest van de deelnemers hoorde ik tijdens deze avond.
Wat een krachtige gastspreker hadden we!
Het eten was weer erg lekker en ik vond het een
geslaagde middag, waar ik weer veel inspiratie op heb
gedaan. Hier krijg ik energie van en nog meer
motivatie om ervaringsdeskundige te worden!
Van deelneemster Miranda mochten we deze mooie
reactie ontvangen, bedankt!
“Ik was voor de eerste keer aanwezig bij het koken. Ik
vond het heel fijn, eerst even zitten en ons aan elkaar
voorstellen. Taken verdelen en dan aan de slag!
Isaac heeft veel indruk op me gemaakt met zijn
verhaal. Het samen eten gaf me een familiegevoel.
Een band opbouwen met mensen op dezelfde
golflengte. Je leert meer over de mensen en
ervaringsdeskundigheid. Ik haal er veel steun uit.
Ik heb lekker gegeten in een ongedwongen sfeer,
zonder ingewikkelde recepten. Samen zijn en samen
luisteren, je steekt er veel van op! Ik heb ook nog
mooie foto’s van deze middag/avond gemaakt, dat is
mijn hobby ook 😊.”
Februari
Gastspreekster Yvonne heeft zelf een verslagje
geschreven over haar beleving, dank je wel!
“Op uitnodiging van Samirah ga ik mijn verhaal
doen bij 'Let it Be'. Ik vind het leuk maar ook
spannend. We gaan eerst samen koken en ik heb
een lekker receptje bedacht. Daarna ga ik een stuk
van mijn levensverhaal vertellen maar vooral mijn
herstelverhaal.
Na een kort voorstelrondje verdeel ik de taken wat
betreft het koken. Het samen voorbereiden van de
maaltijd liep als een gesmeerde motor!
Zie volgende bladzijde voor het vervolg en de
nieuwe data

Vervolg Koken met
Ervaringsdeskundige (2/2)
Het is een mooi gevarieerd gezelschap van 16
personen. De samenwerking is gezellig, er wordt
gekletst maar vooral hard gewerkt. Door eerst
samen te koken is het contact met de
deelnemers al gemaakt. Dit zorgt voor een
ontspannen sfeer. Sommigen van hen zijn bekend
voor mij door trainingen die ik heb gevolgd met
hen en de studie (hbo ervaringsdeskundigen in
zorg en welzijn) die ik nu volg. De locatie Glorieux
is voor mij onbekend. Ik fiets er regelmatig
voorbij en het wekte altijd al mijn
nieuwsgierigheid. Het is een prachtig landgoed
met een fraai park en grote vijver. Na het
kokkerellen is het tijd om mijn verhaal te
vertellen en het delen van mijn ervaringen. Het
mooie van delen van het hervinden van mezelf
en hoe herstelprocessen verlopen zijn, is de
verbinding die ik voel door erkenning. Door mijn
ervaringsverhaal te delen reflecteer ik
automatisch op mijn eigen groei maar ook op hun
leer en herstelproces.
Ik voelde me erg welkom in de groep wat tijdens
de lekkere maaltijd zorgde voor gezellige
gesprekjes in een ontspannen sfeer. Top gedaan
Samirah, super leuk initiatief! Bedankt voor de
uitnodiging.”

Bedankt gastsprekers en deelnemers voor
jullie inzet! Op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief en op onze Facebookpagina
staan enkele foto’s. Tevens vind je de
recepten verderop in deze nieuwbrief.
De volgende keren Koken met een
Ervaringsdeskundige zullen zijn van 15.30
tot 18.15 uur op:
 Maandag 16 maart
 Maandag 6 april
 Maandag 11 mei
 Maandag 15 juni
Let op! Deze activiteit is uitsluitend
voor deelnemers van Let it Be.
Aanmelden kan via info@let-it-be.nl of de
intekenlijst. Voor het eten vragen we een
bijdrage van €2,-.

Boswandeling van Michaël
Wanneer het winter wordt is het een uitdaging voor mij om mijzelf te motiveren om vaak zonder een doel of
reden buiten te wandelen, laat staan om een boswandeling te maken. Ik heb het druk met stage, school en mijn
privéleven. Met mijn gevoeligheid voor een gure wind wordt het al snel koud onder mijn voeten en dat maakt
het lastig om iets te ondernemen.
Desondanks heb ik geleerd dat het juist loont om uit mijn comfortzone te komen mits ik rekening houd met wat
ik aankan. En zoiets leer je door te ondernemen. Ik maak graag boswandelingen en nadat Valentijnsdag
afgelopen was, ben ik een dagje uit geweest in de bossen. Het had hard geregend en het wandelpad was erg
drassig en modderig.
Ik merkte dat ik na een uur wandelen kalmer werd in mijn hoofd en hart. Ik hoefde niet aan iedereen mezelf te
verontschuldigen of mijzelf onzichtbaar te maken zodat men geen last had van mij. In tegendeel, ik was bezig
met lopen door de modder. Klinkt heel flauw of vies misschien, maar ik merkte dat mijn humeur (on)zichtbaar
verbeterde. Maanden lang vroeg ik mij het volgende af: “waar maak ik mij druk om?”. En tijdens mijn
boswandeling kreeg ik het antwoord: “om eigenlijk niet veel”. Ik kwam lekker moe thuis.

Thema-avond Fysieke klachten
De thema-avond
Op 27 januari vond de eerste thema-avond van 2020 plaats. Deze ging over fysieke
(lichamelijke) klachten. Na een inleiding en een filmpje over “pijn”
(https://youtu.be/5rxJbNDdDHU), hebben twee (gast)sprekers hebben hun ervaringsverhaal
gedeeld. Daarna was er ruimte voor vragen en het publiek kon ook het eigen verhaal een stukje
delen. Zo vond men begrip en herkenning. Ook hadden de gastsprekers een opzet aan tips
gemaakt, die werd aangevuld vanuit het publiek. Deze delen we hier natuurlijk met je.
Tips vanuit de gastsprekers
 TENS (apparaatje voor elektrostimulatie
tegen pijn);
 Biofreeze (gel voor tijdelijke, plaatselijke
pijnverlichting);
 Meditatie/ontspanningsoefeningen;
 Op je ademhaling letten;
 Zoek een sport die je leuk vindt én kunt
doen;
 Geef grenzen aan: nee is nee, je hoeft je
niet altijd te verdedigen;
 Wees lief voor jezelf;
 Zoek afleiding;
 Zoek/vraag om hulp wanneer nodig;
 Praat met iemand of schrijf het van je af.

Reacties
Uit de evaluatieformulieren bleek dat de avond
een duidelijke opzet had en er aan de
verwachtingen van het publiek werd voldaan. De
gastsprekers werden omschreven als: dapper,
moedig, eerlijk, uniek, ervaringsrijk en krachtig.
Het werd als fijn bevonden dat er verschillende
verhalen/invalshoeken aan het licht kwamen.
Iemand schreef: “Respect dat zij hun verhaal met
ons hebben willen delen, inspirerend!” Een ander
schreef over wat er interessant was: “Vooral dat
’t belangrijk is je klachten serieus te nemen, je
grenzen aan leren geven. En dat je de waarde van
wat je wel kan leert in te schatten.”
Mensen benoemden dat ze meer inzicht en
informatie hebben gekregen, ook over
onderwerpen/onderdelen waar zij persoonlijk
weinig of niets mee te maken hebben.

Tips vanuit publiek
 Ga op/houd vakantie;
 Maak een weekplanning (plan rust ook
in);
 Bewust worden van tijd;
 Acceptatie;
 Second opinion vragen;
 Lichttherapie;
 Een huisdier;
 Foamroller, kruik;
 Luisteren naar jezelf;
 CBD-olie;
 Magnesium/zink;
 Ga op internet kijken naar tips/hulp;
 Let op je voeding;
 Neem jezelf serieus;
 Yoga nidra;
 Vraag als naaste aan iemand met pijn:
“wat kan ik voor je doen?”

Fibromyalgie
Martine heeft uitleg gegeven over fibromyalgie
en ze had folders meegenomen van de FES, de
vereniging voor fybromyalgiepatiënten. Mocht je
hier interesse in hebben, dan kan je deze folders
vragen aan Samirah. Ook Martine heeft nog
folders en zij kan je tevens meer persoonlijke
informatie bieden en vragen beantwoorden, ook
over de TENS. Natuurlijk kan je ook direct terecht
bij de FES: www.fesinfo.nl.

Thema-avond Depressie
De thema-avond
Op 2 maart (in plaats van eind februari in verband met de carnavalsvakantie) vond de thema-avond
over depressie plaats. We hebben in november 2018 een thema-avond over depressie gehouden, maar
er was behoefte aan meer aandacht voor dit onderwerp. Voor deze tweede avond hadden wij dan ook
andere sprekers en een andere opzet.
Ondanks de regen was er een hoge opkomst bij de thema-avond over depressie. Tijdens deze avond
werd het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht. Er werd een filmpje getoond over wat er in je
hoofd gebeurt bij een depressie: https://youtu.be/Q45vQ2-d8Kk.
Een van de gastspreeksters was Simone Middel die haar ervaringsverhaal heeft gedeeld met het
publiek. Zij heeft een boek geschreven, hoe het echt was. Dit boek kun je bestellen
via www.simonemiddel.com.
Eric schreef over de thema-avond: “Het was een goed bezochte avond de zaal zat vol. Er was ook veel
interactie tussen de gastsprekers en de bezoekers en de bezoekers onderling. Iedereen zat aandachtig
te luisteren. Er kwamen goede vragen vanuit de bezoekers naar gastspreker. Een geslaagde avond al zeg
ik het zelf.”
Reacties
Vanuit de evaluatieformulieren kwamen veel reacties van bezoekers. De avond werd als interactief en
afwisselend ervaren, met ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Het heeft de aanwezigen inzichten
gegeven. Het onderwerp werd open en zonder schroom besproken en er werd herkenning gevonden.
Over de gastsprekers zei men: eerlijk en open, duidelijk en inspirerend, dapper, interessant, goede
humor, konden het goed verwoorden, herkenbare verhalen.
Als interessant aan de avond werden ook genoemd: “De raakvlakken tussen depressie en autisme,
bijvoorbeeld de moeite die het kost om boodschappen te doen: energie en prikkels” en “mooi om een
verhaal te horen achter de diagnose”.
Als tip kwam een paar keer naar voren om ook andere vormen van depressie te bespreken. Daar gaan
we natuurlijk zeker naar kijken! Bedankt voor jullie deelname, feedback en input!
Bijlage
In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je de PowerPoint van deze thema-avond. Hierin staan
bijvoorbeeld theorie over een depressie en tips.

Recepten Koken met Ervaringsdeskundige
Hieronder vind je de recepten die we in januari en februari gemaakt hebben.
Op de volgende pagina en op onze Facebookpagina staan meer foto’s.

Pasta kip broccoli van Isaac

Preitaart van Yvonne

Ingrediënten (voor 4 personen)
1 pak kipfilet
1 pak penne
1 broccoli
1 bak champignons
2 potten carbonarasaus (wij hebben zakjes
tagliatelle roomsaus gebruikt)

Ingrediënten (voor 4 personen)
1 pakje bladerdeeg (diepvries)
3 eieren
1 pakje slagroom
400 gram (kruimige) aardappelen
1 zakje spruitjes (200-300 gram)
Knoflook naar smaak (3 teentjes bijvoorbeeld)
1 spaanse peper
1 zakje geraspte kaas (belegen)
1 pakje kipreepjes (wij hebben gerookte kip gebruikt)
½ ui
3-4 preien
50 gram boter
Voor de salade
1 ijsbergsla
½ bekertje crème fraîche
Trosje rode druiven

Bereidingswijze
 Kook de pasta volgens de
verpakking.
 Snijd de kip in blokjes.
 Was de broccoli en snijd in roosjes.
Schil de stronk en snijd ook in
stukjes.
 Kook de broccoli ongeveer 4-5
minuten voor.
 Bak de kipfilet bijna gaar in een pan
met wat (olijf)olie. Bak de
champignons daarna even mee en
voeg ook de broccoli toe.
 Voeg de saus toe (of bereid deze
eerst volgens aanwijzingen).
 Voeg ook de pasta toe.

Bereidingswijze
 Laat het bladerdeeg ontdooien door de plakjes van
elkaar te halen en op een vlakke ondergrond te leggen.
 Verwarm de oven voor tot 180 graden.
 Vet een taartvorm in met een deel van de boter.
Bekleed de vorm met het bladerdeeg (zorg dat er geen
openingen vallen!) en laat een flink stuk deeg over de
rand hangen zodat je dat later over de taart kunt
vouwen.
 Maak de spruitjes schoon en halveer. Snijd de prei in
halve ringen en was goed!
 Schil de aardappelen en snijd in blokjes van ongeveer
1,5x1,5 centimeter.
 Snijd de knoflook en peper fijn, snipper de ui.
 Smelt in een grote pan de rest van de boter en fruit de
ui. Voeg hier de spruitjes, kip en aardappelen aan toe
en bak zo’n 5 minuten.
 Voeg dan ook de prei, knoflook en peper toe en bak
nog 5 minuten. Goed roeren!
 Maak een mengsel van de eieren, kaas en slagroom.
 Verdeel het groentemengsel over de taart.
 Giet dan het eiermengsel er overheen.
 Vouw dan de plakjes bladerdeeg erover.
 Bak de taart 60 minuten op 180 graden. Als de taart te
bruin wordt kan je er aluminiumfolie overheen leggen.
Bereidingswijze salade
 Snijd de sla in stukjes en halveer de druiven.
 Meng door elkaar met de crème fraîche en voeg
eventueel wat kruiden toe (tijm, oregano).

Enkele foto’s van het Koken met de Ervaringsdeskundigen. Meer foto’s vind je
op onze Facebookpagina!

Auteur: onbekend

Wil jij zelf iets bijdragen aan deze 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. Kijk op onze Facebookpagina voor
meer foto’s en nieuws.
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.

