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Welkom bij Let it Be

Welkom bij onze nieuwsbrief
Het is bijna winter. De eerste vorst is over ons
land getrokken en de kerstbomen worden
ingeslagen. Ook bij Let it Be gaan we naar een
afronding van 2020. In deze nieuwsbrief
blikken we terug op enkele activiteiten en
nodigen we je uit om samen met ons tweede
kerstdag te vieren. Veel leesplezier!
Heb je zelf ideeën voor de nieuwsbrief? Stuur
je bijdrage naar nieuwsbrief@let-it-be.nl.

Wandelen is helend

Door Michaël

Op 26 maart 2020 dit jaar is de wandelgroep van Let it Be in première gegaan. De reacties
waren lovend en men wachtte met stille adem af op de vele vervolgen die zouden gaan komen.
De wandelgroep bleef elke week trouw doorgaan. Aanvankelijk geleid door mijzelf en Shiva,
waar af en toe Eric ook bij aansloot. Daarna was het vanaf september 2020 een beetje een
dingetje geworden van mij en onze nieuwe collega Rogier.
De coronasituatie was en blijft nog steeds een belemmerend punt voor het voortbestaan van de
wandelgroep maar vooralsnog blijf ik ervan overtuigd dat het in 2021 gewoon doorgaat. De club
wandelaars maakt fraaie foto’s. Dat is beetje spontaan ontstaan vanuit de behoeftes van enkele
deelnemers. Ik deelde op de Facebookpagina van Let it Be soms TE VEEL foto’s die gemaakt
waren door de deelnemers, want ik kon niet kiezen welke de beste was. Elke foto heeft een
persoonlijke boodschap of doel.
In plaats van foto’s hier neer te zetten had ik enkele deelnemers gevraagd om te vertellen wat
het wandelen voor hun herstel betekent.
“Het wandelen inspireert mij om de gedachten in mijn hoofd een plek te geven. Ik vind het
gezellig om te wandelen, de groep is fijn en veilig”.
“Het is zeker gezond, ik voel me welkom en op mijn gemak in de wandelgroep. Elke week
bewandelen we een nieuwe route en dat is altijd leuk”.
“Het wandelen geeft mij positieve energie. Ik ben eraan begonnen om aan mijn depressieve
klachten te werken”.

Wandeling in de natuur
bospaden groot of klein,
bepaal je zelf welke voor jou,
hier zo mooi neer gelegd zijn.
een route waar jij van houd.
niets moeten niets hoeven,
alleen de sfeer mogen proeven.
de stilte de rust, met je hoofd leeg,
je ademhaling het enige dat beweegt.
een bankje verlaten uit het zicht,
tussen de bomen weg gestopt.
mag je even zitten neem je rust,
sluit je ogen en sla je gedachten op.
een leeg hoofd vol energie,
neem je mee terug naar huis.
hoe mooi je de dag weer ziet,
en geniet, maar zonder ruis.

Kimberley
De gedichtenbundel van Kimberley van den Boogaard, In mijn hoofd, uit mijn hoofd, kun je
bestellen via boekscout.nl
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Workshop ‘Omdat ik het waard ben’

Door Bieke

In oktober hebben de eerste drie bijeenkomsten van de workshop ‘Omdat ik het waard ben’
plaatsgevonden. Deze workshop is voor vrouwen die wat lekkerder in hun vel willen zitten.
We hebben, met een klein groepje vrouwen, gekeken naar wie we waren, wat we leuk vinden
en wie we zijn of willen zijn. Dit hebben we gedaan aan de hand van onze normen en waarden.
Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat anderen eerlijk zijn, hoe ga je dit dan zelf vorm geven?
De tweede bijeenkomst ging over ons zelfbeeld, hoe kijk je naar je zelf, wat zijn je (on)bewuste
boodschappen en welke emoties roept dit op? Wat opvallend was, was dat deelnemers verschillend naar
zichzelf keken in verschillende rollen. Als moeder zagen we ons allemaal positief bijvoorbeeld.
De laatste bijeenkomst ging over grenzen aangeven. Hierbij hebben we de theorie over grenzen besproken
om duidelijk te maken hoe je grenzen aan geeft. Echter bleek dat de praktijk weerbarstiger is. Het valt nog
niet mee om goed grenzen aan te geven, zodat jij zelf, maar ook de ander zich prettig voelt. De vrouwen
vonden de workshop een mooie aanvulling op wat Let it be al biedt. Ze waren zo enthousiast dat er in
november een tweede groep gestart is. Mogelijk wordt deze workshop in 2021 ook voor mannelijke
deelnemers van Let it Be aangeboden.

Empowermentgroep
In november ben ik wegens omstandigheden een
drietal keer als (mede)begeleider aangesloten bij de
empowermentgroep van Let it Be; een groep die
wekelijks op maandagochtend bij elkaar komt. De
thema’s die hierbij aan bod zijn gekomen zijn
grenzen, veerkracht en eigenwaarde.
Tijdens de bijeenkomst met als thema ‘grenzen’ zijn
we – na een korte uitleg over wat het aanvoelen en
aangeven van grenzen in het algemeen betekent –
als groep met elkaar in gesprek gegaan over welke
soorten grenzen er zoal bestaan, hoe en wanneer je
deze grenzen het beste aan kan geven en waarom
het zo belangrijk is– maar tegelijkertijd ook zo lastig
kan zijn om grenzen te stellen. Dit belang bleek wel
uit een aantal merkbaar emotioneel geladen
voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag (door
anderen) die gedurende deze bijeenkomst werden
benoemd. Het delen van deze ervaringen, de
herkenning die daarmee bij anderen werd
opgeroepen en de onderlinge steunbetuigingen die
hieruit voortvloeiden leken uiteindelijk echter toch
vooral een gevoel van opluchting teweeg te hebben
gebracht.
Bij aanvang van de bijeenkomst met als thema
‘veerkracht’ waren we vanwege een hoge opkomst
in combinatie met de geldende coronamaatregelen
genoodzaakt de groep deelnemers op te splitsen.
Samen met ‘mijn’ deelnemers heb ik een
zogenaamde krachteninventarisatie gemaakt,

Door Rogier
bedoeld om een overzicht te krijgen van de
krachten van de deelnemer en zijn/haar omgeving.
Door op diverse leefgebieden (bijvoorbeeld wonen,
werken en leren, vrije tijd en veiligheid) de huidige
mogelijkheden, talenten en hulpbronnen om het
leven naar eigen wens in te richten, evenals de
wensen en ambities voor de (nabije) toekomst, met
elkaar te bespreken vond er tijdens deze
bijeenkomst een interessante en merkbaar
positieve onderlinge wisselwerking plaats!
Tijdens de bijeenkomst met als thema
‘eigenwaarde’ hebben we – na een korte uitleg van
de theorie achter dit thema – ieder een schriftelijke
vragenlijst ingevuld. Hiermee kan, door middel van
het beantwoorden van een tiental vragen, het
zelfbeeld – oftewel de eigenwaarde – gemeten
worden. Hoewel de uitslag voor de meesten niet
bijzonder verrassend was, bleken de onderlinge
resultaten dermate verschillend dat er voldoende
aanleiding was om deze met elkaar te bespreken.
De mogelijke verwachting/vrees dat dergelijke
verschillen in scores nog wel eens zouden kunnen
leiden tot onderlinge gevoelens van superioriteit
enerzijds, en gevoelens van minderwaardigheid
en/of afgunst anderzijds, bleek gelukkig onterecht.
Sterker nog: juist vanwege deze verschillen werd
gedurende deze bijeenkomst eens temeer
benadrukt wat voor een positieve uitwerking
collectieve ervaringskennis kan hebben!

Schaken
Een paar maanden geleden schreef Robby, begeleider van een herstelgroep, een stukje over
een alternatieve manier om toch een leuk spelletje schaak te kunnen spelen, in de coronatijd.
En omdat ik nu eenmaal geen wizzkid ben op de digitale snelweg, heeft hij een mooie manier
bedacht om met elkaar te schaken. Ik mag dan wel geen wizzkid op computergebeuren zijn,
maar ik heb altijd een redelijk potje kunnen schaken en dat zorgde er tot nu toe (!!!) een beetje
voor dat ik wat vaker won van mijn tegenstander. Maar het is inmiddels een gewaagde
tegenstander geworden, hij heeft veel bijgeleerd in redelijk korte tijd en hij maakt het me
allerminst makkelijk de laatste potjes. Het is inmiddels aardig in evenwicht en nog even, en hij
wint vaker van mij dan andersom. Wat een leuke manier om toch in contact te blijven tijdens de
corona, is uitgegroeid tot een spannend en aan elkaar gewaagd spelletje schaak, waar ik Robby
dankbaar voor ben. Een keigoed initiatief 👍
Groetjes, Eric van Boekel

Koken (met een Ervaringsdeskundige)
Door Eric
Hallo allemaal,
Zoals jullie wellicht weten zijn er we weer gestart met activiteiten. Om de maandag help ik mee bij het
koken voor de bewoners van Hestia en de deelnemers van Let it Be. Ik doe dit samen met de
vrijwilligers/deelnemers van Let it Be en er helpen ook bewoners mee met de bereiding van de
gerechten. Dit gaat op een gelijkwaardige manier en voor ieder is er een taak die ze uit willen voeren. Ik
vind dit heel erg leuk om te doen en doe dit met volle passie en plezier en als ik dan zie hoe er genoten
wordt door iedereen en positieve reacties terug hoor, is mijn week weer helemaal goed. Ik krijg er
behoorlijk wat energie van. Als ik aan het koken ben kan ik mij heerlijk op een ding, het koken, focussen
en zijn voor even alle andere gedachtes weg.
Mocht je het leuk vinden om een keer mee te helpen, dan kan je jezelf aanmelden via info@let-it-be.nl.
Het koken met ervaringsdeskundige
Ook hier zijn we weer mee begonnen en ik mocht de spits afbijten en mijn recept en mijn herstelverhaal
presenteren. Ik vond het best spannend om te doen ondanks ik vaker mijn herstelverhaal gedaan heb.
Maar ik nog nooit mijn recept voor zoveel personen (22) gemaakt had vond ik het best spannend. Maar
ik was ook wel erg benieuwd wat de mensen van mijn familierecept vonden. Het recept was rode
pastasaus met macaroni en strooikaas. Het recept wat ik van mijn Italiaanse oma geleerd heb. Ik kreeg
wel een trots gevoel van binnen toen het gerecht op tijd opgediend werd en na afloop de positieve
reacties hoorde.
Toen mocht ik mijn herstelverhaal doen, de deelnemers zaten aandachtig te luisteren en konden vragen
stellen na afloop van mijn verhaal. Ik vond het een zeer geslaagde middag/avond en ik wil iedereen die
er bij was bedanken voor
hun hulp bij het koken en
hun aanwezigheid bij mijn
herstelverhaal.

Schrijven met licht

Door Rogier

“Fotografie, als krachtig medium voor expressie en communicatie, biedt een oneindige
verscheidenheid aan perceptie, interpretatie en uitvoering.” – Ansel Adams (wereldberoemd
fotograaf)
Een van de herstelactiviteiten van Let it Be die in november van start is gegaan is “Schrijven met
Licht”, een activiteit waarin fotografie centraal staat (fotografie betekent letterlijk ‘schrijven
met licht’). Deze activiteit heeft tot nu toe twee keer plaatsgevonden.
De eerste bijeenkomst op 11 november stond in het teken van fotoprojectie. Dit is een proces
waarbij foto’s worden gebruikt om (emotionele) reacties los te maken, onder andere door
gevoelens van associatie op te roepen. Bijzonder leuk en leerzaam om te zien hoe bijvoorbeeld
een dierenfoto kan worden gekoppeld aan persoonlijke karaktereigenschappen, hoe een meer
abstracte foto op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden (soms zelfs met
verrassende persoonlijke inzichten tot gevolg!) en hoe hiermee interessante onderlinge
gesprekken tot stand kunnen komen!
Tijdens de tweede bijeenkomst op 23 november zijn de deelnemers, na een korte uitleg over de
basistechnieken van fotografie (bijvoorbeeld diafragma en sluitertijd), min of meer in het diepe
gegooid door voor het eerst met een (semi)professionele spiegelreflexcamera te gaan
fotograferen. Hoewel in eerste instantie logischerwijs nog wat onwennig met zo’n grote zware
camera in handen, met zoveel knopjes en mogelijke instellingen, kreeg het enthousiasme bij de
deelnemers al snel de overhand en werd er volop gefotografeerd! Hiermee lijkt ook het doel
van deze tweede bijeenkomst, namelijk het prikkelen van de creativiteit en het vergroten van
de eigen controle hierover, ruimschoots te zijn bereikt; iets wat mij op mijn beurt dan weer erg
enthousiast stemt natuurlijk!
Kort samengevat durf ik dan ook wel te stellen dat ik niet alleen namens mezelf, maar ook
namens de deelnemers spreek als ik zeg dat deze twee bijeenkomsten van “Schrijven met Licht”
beslist naar meer smaken!
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SAMEN

“Every man gotta right to decide his own destiny”

Door Robby

Hoewel het nummer (Bob Marley – Zimbabwe) gaat over de revolutie in Rhodesia/Zimbabwe
m.b.t. vreselijke omstandigheden, onderdrukking en apartheid heeft het voor mij een andere
betekenis. Het nummer motiveert mij om mijn eigen pad te bewandelen als mens met
kwetsbaarheden. Lang heb ik me proberen te houden aan en te leggen naast de meetlat van de
‘normale’ mens, of van mensen waar ik tegen op keek, want zij wisten wel wat goed zou zijn. Na
tweemaal mezelf verloren te hebben door het dragen van maskers en over mijn grenzen heen
gaan is het tijd om mijn eigen lat te leggen. Te kijken wat ik wil. Ik heb het recht om mijn eigen
lotsbestemming (destiny) te bepalen.
Goed, fout, anders, verwacht of ‘normaal’, mensen zullen altijd wat iets vinden van wie je bent
of wat je doet. Maar iedereen heeft het recht om te bepalen wat die met zijn eigen leven wil, jij
ook. Volg jij je eigen pad? Sta jij jezelf toe om te genieten, of om fouten te maken? Durf je
risico’s te nemen? Of laat je een ander bepalen wat bij jou zou moeten passen!?

To divide and rule could only tear us apart
In every man chest, mm - there beats a heart
Hoe verschillend we ook er uit zien of ons gedragen, in ieder van ons bonst een hart. We zijn
allemaal hetzelfde: mens. Het is een prachtig nummer dat mensen inspireert om te vechten
voor hun fundamentele mensenrechten. Om je eigen pad te bewandelen maar ook ons te
verbinden want we zijn allemaal mens en we zoeken allemaal onze weg door dit leven.

Let it Be, dank je wel
Het was november 2018 en een vriendin van mij vroeg me
of ik samen met haar mee wilde gaan naar een themaavond over het onderwerp "depressie". Deze avond werd
gegeven bij een organisatie, genaamd "Let it Be", waar ik
nog nooit van gehoord had. Ze vertelde mij waar die
organisatie die avond zou verzorgen en dat was dan weer
wel een plek die ik kende. Als vrachtwagenchauffeur was ik
namelijk vaker op het landgoed van Glorieux geweest. En
eigenlijk is Let it Be en het landgoed van Glorieux in mijn
ogen een perfecte combinatie. Er straalt direct bij
binnenkomst al zoveel rust uit van het landgoed.
Ik haalde de vriendin thuis op en we gingen samen naar die
thema-avond, alleen zou ik er nooit naartoe zijn gegaan, en
dat wist zij ook wel. Ik ontmoette op die avond een
begeleidster, die overigens nu niet meer bij Let it Be werkt,
maar zij vroeg aan mij of ik misschien interesse had om
deel te nemen aan een herstelgroep en wel op de
maandagmiddag. Ik vertelde haar dat ik daar even over
wilde nadenken en eerst maar eens deze thema-avond
wilde meemaken. Er waren twee gastsprekers en ik kon
een aantal dingen die zij vertelden wel heel goed
herkennen. Het was een geslaagde avond voor mij,
ondanks het niet zo'n leuke onderwerp.

Ik vond de thema-avonden meestal erg inspirerend en heb
er ook best veel bijgewoond, zelfs mijn ex-vrouw kwam bij
sommige thema's speciaal over vanuit Groningen om ze bij
te wonen. Uiteraard was de 1e thema-avond voor mij het
meest herkenbaar, maar de meest indrukwekkende was
toch wel de thema-avond "suïcide", waarbij er drie
gastsprekers waren en die persoonlijke verhalen hebben
mij echt gegrepen. Een man vertelde dat hij van een hoge
brug afsprong uit wanhoop, daarbij zijn benen ernstig
letsel toebracht, maar hier zijn verhaal zo bevlogen stond
te vertellen, dat raakte mij diep. En dan de vader van
Michael, die zijn verhaal vertelde en waaruit de stichting
"Michaelson" voortkwam, die uiteindelijk de grondlegger
voor Let it Be werd, wat een aangrijpend verhaal, dat zal ik
echt nooit meer vergeten.

Ik ben nu twee jaar verder en kan nu uit eigen ervaring
zeggen dat deze herstelgroepen en Let it Be in mijn ogen
zo ontzettend waardevol zijn. Ik heb in die twee jaar best
veel mensen binnen zien komen in de groep en ook weer
weg zien gaan, maar wat ook de achtergrond is en wat ook
de dingen zijn waar zij mee worstelen, ik vind bij eenieder,
altijd wel een stukje herkenning en krijg ook vaak van
anderen te horen dat zij dat ook in mijn verhaal vinden.
Wat ik nog iedere maandagmiddag ervaar, dat warme bad,
ik denk en hoop dat veel deelnemers dat ervaren.

Let it Be bestaat inmiddels uit veel meer dingen dan een
thema-avond en een herstelgroep, het bestaat
voornamelijk uit mooie, lieve mensen die niet oordelen,
maar luisteren en helpen waar mogelijk.
Voor mij komt er nu (voorlopig) een einde aan de periode
"Let it Be", maar ik zal deze organisatie altijd in mijn hart
blijven meedragen en ook aan eenieder die het wil horen,
laten weten dat deze organisatie bestaat en waar die voor
staat.

Toen kwam corona en dat gooide ieders leven op zijn kop,
ook bij Let it Be had dat flinke invloed. De thema-avonden
vervielen, even geen herstelgroepen, maar al snel kwamen
er goede alternatieven. Ik heb een aantal zondagmiddagen
op een bankje in een parkje gezeten, samen met één van
mijn begeleiders. Dit was fijn, er was weinig sociaal contact
in die maanden, en die twee uurtjes op dat bankje, met de
nodige afstand, waren heel welkom. Er kwamen meer
De week daarop heb ik toch contact opgenomen met die
initiatieven, een spelletje schaak door middel van te
begeleidster en gevraagd of ik deel mocht nemen aan die
appen, een wandelclub (waar ik overigens niet aan heb
herstelgroep, intake gedaan en daarna gelijk deelgenomen. deelgenomen) en er werd een empowermentgroep
Het was alsof ik in een warm bad was gaan liggen en
opgericht, wat ik een beetje ervaar als een goed alternatief
voelde me dus gelijk op mijn gemak. Iedereen (de
voor de thema-avonden. Sommige onderwerpen hebben
begeleiders, maar ook de deelnemers) waren aardig,
meer herkenning voor mij dan andere en ik ben toch een
begripvol, niet oordelend en behulpzaam, ik had direct het aantal keer aangeschoven op de maandagmorgen. Ook bij
gevoel dat ik hier mezelf kon zijn en dat ik alles op tafel kon deze empowermentgroep ervaar ik hetzelfde als bij de
leggen, wat ik dus ook deed. Volgens mij ratelde ik aan één herstelgroep: laagdrempelig, herkenning en een warm
stuk door.
gevoel.

Ik heb ook een aantal andere zorgtrajecten, waaronder
gesprekken met een praktijkondersteuner van de huisarts
en bij haar heb ik de naam "Let it Be" maar eens goed
onder de aandacht gebracht. Ik ben van mening dat Let it
Be een hele belangrijke schakel kan zijn voor mensen die in
een minder goede periode zitten en waar de reguliere
hulpverlening niet altijd afdoende kan helpen. Let it Be is
laagdrempelig, er wordt niet geoordeeld over mensen, het
voelt zelfs soms een beetje als familie.

Ik wil graag iedereen bedanken voor de afgelopen twee
jaar, dat ze naar mij hebben willen luisteren, maar
uiteraard wil ik mijn begeleiders (Evy, Martine en Robby),
maar ook zeker niet te vergeten, Samirah, bij deze
ontzettend te bedanken. Ik hoop jullie allen in de toekomst
nog eens te zien.
En dan wil ik graag afsluiten met dat ik mijn vriendin, die
mij meenam naar mijn 1e thema-avond, nog iedere dag
dankbaar ben, dat ze dit heeft gedaan voor mij.
Eric van Boekel

Recepten
Hieronder vind je twee recepten die we met de jongerengroep hebben bereid. Smakelijk eten!

Vegetarische kip-kerrieschotel

Snelle chili sin carce

Recept van wakkerdier.nl
Ingrediënten (voor 4 personen)
300 gram rijst naar keuze
2 uien
2 teentjes knoflook
40 gram verse peterselie
6 eetlepels olie
320 gram vega kipstukjes (2 verpakkingen)
4 eetlepels kerriepoeder
2 eetlepels paprikapoeder
800 ml kokosmelk (2 blikken)
2 handjes cashewnoten
200 gram doperwten
2 handjes rozijnen

Recept van ah.nl
Ingrediënten (voor 4 personen)
1 zak paprikamix
360 gram kidneybonen (pot)
360 gram bruine bonen (blik)
1 eetlepel olijfolie
800 gram tomatenblokjes
64 gram chili con carne-mix
125 ml crème fraîche
150 gram geraspte kaas
125 gram tortillachips

Bereidingswijze
 Bereid de rijst zoals aangegeven op de
verpakking.
 Pel en snijd de ui en knoflook fijn. Snijd de
peterselie fijn.
 Fruit in een diepe hapjespan de ui en de
knoflook (3 minuten). Voeg de vegakipstukjes, kerriepoeder en
paprikapoeder toe en roer door tot de
geuren goed vrijkomen (2 minuten).
 Voeg de kokosmelk toe en laat de saus
indikken op een laag vuur (10 minuten).
 Rooster ondertussen de cashewnoten in
een droge koekenpan.
 Voeg vervolgens de doperwten en
rozijnen toe aan de kip-kerrieschotel.
 Serveer de rijst in een diep bord met de
kip-kerrieschotel en garneer met
cashewnoten en peterselie.

Bereidingswijze
 Snijd de paprika’s in blokjes van 2 cm
 Doe de bonen in een zeef, spoel af en laat
uitlekken.
 Verhit de olie in een hapjespan.
 Bak de paprika 2 minuten op middelhoog
vuur.
 Voeg de tomatenblokjes en chilimix toe.
Laat 5 minuten zachtjes koken.
 Voeg de bonen toe en laat nog 3 minuten
zachtjes koken.
 Verdeel de chili over de borden. Serveer
met crème fraîche, geraspte kaas en
tortillachips.

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.

