
Welkom bij onze 
nieuwsbrief 
 

Het is bijna zomervakantie. 
In deze nieuwsbrief nemen 
onze stagiair(e)s afscheid 
en blikken we terug op een 
aantal activiteiten. 
Natuurlijk wordt er ook 
aandacht besteed aan de 
Christ Wesenbeek Award. 
Veel leesplezier! 
 
Heb je zelf ideeën voor de 
nieuwsbrief? Stuur je 
bijdrage naar 
nieuwsbrief@let-it-be.nl. 
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Welkom bij Let it Be 

Afscheid Margit  

Lieve deelnemers en vrijwilligers van Let it Be, 
 
Het schooljaar zit er alweer bijna op en dat betekent dat ik afscheid ga nemen van jullie als stagiaire. 
Waar ik in het begin de kat nog even uit de boom wilde kijken en mezelf niet echt voor een groep zag 
staan, vind ik het nu een van de leukste dingen die ik bij Let it Be heb mogen doen; het geven van de 
cursussen "Werken met eigen ervaring" en de "Herstellen doe je zelf". 
Maar ook de andere groepen, empowermentgroepen, workshops, herstelgroepen en het koken waren 
zeer leuk om te geven. Meestal lachen, gieren, brullen. Soms ook huilen... Ook hierin heb ik mogen 
leren dat ook ik (als ervaringsdeskundige) mijn emoties mag laten zien. 
 
Ik heb niet bijgehouden hoe vaak ik gezegd heb dat school stom is en dat ik niet ga stoppen omdat mijn 
stageplek zo geweldig is. Stiekem is de opleiding ook echt wel heel erg leuk en kan ik hem iedereen 
aanraden. Nu is toch echt het moment gekomen dat ik het stokje mag overdragen aan een nieuwe 
lichting stagiaires. Afgelopen jaar heb ik morgen leren, ben ik gegroeid en heb ik mogen bloeien. 
 
Bedankt dat jullie mij die kans hebben gegeven. 
 
Liefs, Margit 
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Ladies middag  
 
In mei hadden we een gezellige ladies middag, alle dames zijn in het zonnetje gezet. Bedankt voor de 
gezellige middag ladies. 
 
Het was een gezellige middag met alleen vrouwen onder elkaar. Ik voel me zo gezien en 
gewaardeerd.  Anoniem 
 
Ik kwam voor de eerste keer naar de ladies middag. Ik ben zo verwend. Ik heb een hele leuke middag 
gehad. S. 
 
Vrouwenpower! Zo veel mooie vrouwen die elkaar helpen om er mooi uit te zien. Het was heel 
gezellig.  M. 
 

 
 
 
 

Gedicht Kimberley 
 

Ladies middag verwendag, 
met kleding en make-up, 

vrouwen van de steungroep, 
die hadden wel eens pech, 

maar nu is het jouw dag, 
die jij verdienen mag, 

Ladies middag verwendag, 
het maakt je wonden zacht. 

 
Ladies middag verwendag, 

we kletsen heel wat af, 
heb je kleding over, 

maak een ander blij, 
waar word jij blij van, 

een broek een trui een jas, 
Ladies middag verwendag, 

kijk maar wat jou past. 

 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

De Christ Wesenbeek Award  Door Margit 

 
Afgelopen donderdag 23 juni was het dan zover... Na lang  
wachten werd de éérste Christ Wesenbeek Award uitgereikt. 
 
Christ Wesenbeek is medeoprichter van Markieza èn het boegbeeld op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid. Christ was een ervaringsdeskundige van het eerste uur. Hét voorbeeld voor 
ervaringsdeskundigen dat een betaalde baan op een goede positie mogelijk is. In nagedachtenis aan 
Christ wordt er een award uitgereikt aan het meest innovatieve initiatief op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid. 
 
De voorrondes bestonden uit het nomineren van iemand die iemand geschikt vond om kans te maken 
op de award. Weken gingen voorbij en de nominaties stroomden binnen. Twee dagen vóór de 
uitreiking kreeg Samirah te horen dat ze samen met twee anderen kans maakte op de award. 
 
De dag van de uitreiking was aangebroken en de gasten druppelden binnen. Een paar gastsprekers 
hielden een interessant praatje over het nut van ervaringsdeskundigheid binnen een organisatie. Na de 
pauze was het dan eindelijk zo ver... Dè uitreiking waar iedereen zo lang op gewacht had. De drie 
finalisten werden naar voren geroepen en werden alle drie kort voorgesteld. De envelop met daarin de 
winnaar werd erbij gepakt en opengemaakt... 
En de winnaar van de éérste Christ Wesenbeek award 2022 is: Samirah Daniëls van Let it Be!! 
 
Leuk weetje: De award is ontworpen en gemaakt door deelnemers van Ervaring die Staat. Het is een 
lotusbloem met daarin de kleuren van Markieza verwerkt. Ook de kleurrijke schoenen die Christ droeg 
zijn er in te herkennen. 
 
Samirah, van harte gefeliciteerd met de award! 

Soort van afscheid van Tijn 

Tijdens het 6-jarig bestaan van Let it Be werd mij en mijn collega’s gevraagd om op een flap-over te 
noteren waar we aan dachten bij Let it Be. Regelmatig viel mijn oog weer terug op het bord, wat altijd is 
blijven staan op de plek waar het oorspronkelijk was neergezet in de Glorieux hoeve. Alsof het zo moest 
zijn kwam ik in een schier onbewust moment van voorbijgaan dan weer terug bij het woord ‘oase.’  
 
De geest van het woord zat in alles wat Let it Be voor mij, anderen en nog belangrijker, wat de mensen 
bij Let it Be voor elkaar hebben betekend in de tijd dat ik er heb rondgelopen. Het was als een moment 
van rust, bezinning en verlichting na een lange reis door de woestijn van het leven. De weg van het 
leven, en de daarbij behorende weg naar herstel is soms een uitdaging. Het feit dat ik in deze oase niet 
alleen mezelf maar ook anderen heb kunnen helpen om deze reis met moed en kracht voort te zetten 
maakt mij een tevreden en bevoorrecht mens.  
 
Hoewel sommigen van jullie zullen vertrekken, (wat dus zeker ook positief is) zal ik jullie niet vergeten. 
Als jullie het niet erg vinden blijf ik echter nog even zitten op een fijn plekje aan het water in deze oase.. 

Doei! 😉 
 
Tijn 
 



Christ Wesenbeek Award        

Tekst van gemeente Eindhoven  
 
Donderdag 23 juni heeft wethouder Samir Toub 
(Diversiteit, Zorg, Jeugd en Maatschappelijke 
ondersteuning) de Christ Wesenbeek Award 
uitgereikt aan Samirah Daniëls. Gemeente 
Eindhoven reikt deze prijs jaarlijks uit voor de 
inzet voor acceptatie van mensen met een 
mentale kwetsbaarheid en voor de positie van 
ervaringsdeskundigheid. De uitreiking is 
onderdeel van brede beleidsontwikkeling 
rondom mentale gezondheid. Naast de award 
ontving Samirah een cheque van 2500 euro. 
 
Samirah heeft met Let it Be een echte vrijplaats 
gecreëerd voor inwoners met mentale 
kwetsbaarheid, waarin zonder diagnose en labels 
gewerkt wordt. Let it Be begeleidt mensen die 
gevolgen ondervinden van trauma's of die 
kampen met lichamelijke of psychische 
kwetsbaarheden. Vanuit Let it Be wordt enkel 
gewerkt met ervaringsdeskundigen (i.o.). Ze weet 
een diverse groep inwoners te bereiken en heeft 
daarin aandacht voor het naastenperspectief. 
Samirah laat mensen zich weer de moeite waard 
voelen. Ze vertelt en draagt uit dat aandacht, 
liefde en vertrouwen voor iedereen is, dat hoef je 
niet te verdienen. Ze zorgt dat mensen met 
verschillende achtergronden elkaar vinden en 
versterken. 
 
Met deze award wil gemeente Eindhoven het 
belang van ervaringsdeskundigen in het 
professioneel zorgnetwerk benadrukken en 
moedige mensen in het zonnetje zetten. Net als 
Christ dat zo vernieuwend en grensverleggend 
deed! 
 
De award is op 23 juni uitgereikt tijdens het event 
Markieza verbindt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door Samirah 
 
Vandaag mocht ik de eerste Christ Wesenbeek 
Award in ontvangst nemen! 
Ik vind het hartverwarmend dat de gemeente 
Eindhoven de award heeft vernoemd naar Christ 
Wesenbeek en op deze manier het belang van 
ervaringsdeskundigheid wil benadrukken net 
zoals Christ dat op zijn eigen, wijze manier deed. 
Christ was een ervaringsdeskundige van het 
eerste uur. Hét voorbeeld voor 
ervaringsdeskundigen dat een betaalde baan op 
een goede positie mogelijk is. 
 
Ik heb Christ leren kennen op het terrein van de 
Grote Beek, tijdens een dieptepunt in mijn leven 
25 jaar geleden. Hij was een voorbeeld voor mij 
en vele anderen. Ik voel me enorm vereerd dat ik 
de eerste Christ Wesenbeek award heb mogen 
ontvangen. Ik ben Christ dankbaar voor de weg 
die hij mij en vele anderen heeft laten zien en 
voor zijn inzet voor de ontwikkeling van 
ervaringsdeskundigheid.  
 
Deze prachtige award is ontworpen en gemaakt 
door de dagbesteding van Stichting Ervaring die 
Staat! Via deze weg wil ik iedereen bedanken 

voor de nominatie en het vertrouwen in mij. ❤ 
 

 

  



Thema-avond anorexia 

 
In mei ging de thema-avond over anorexia. Tijdens deze avond werd het thema vanuit verschillende 
kanten belicht. De ervaringsdeskundigen hebben hun herstelverhaal gedeeld. Het was een leerzame, 
inspirerende avond met veel herkenning. Vera en Leontine, bedankt voor jullie waardevolle inzet. 

  

Afscheid Sanne 

Lieve lezers,  
De afgelopen tien maanden heb ik met heel erg veel plezier stage gelopen bij Let it Be. Helaas moet ook 
aan deze stage voor mij een einde komen. Wat ga ik het hier missen. Ik heb hier zoveel geleerd. Ik ben 
mezelf keihard tegen gekomen en heb de mooiste en meest bijzondere mensen hier ontmoet. Ik heb 
veel geleerd en ontdekt.  
 
Het komende half jaar zal ik stagelopen in Dublin, in februari kom ik weer met alle plezier langs en zal ik 
mijn nieuwe verhalen met veel enthousiasme vertellen aan ieder die dat wilt!  
 
Binnen Let it Be heb ik me op een fijne en veilige plek mogen ontwikkelen en groeien. Ik zou willen dat 
ik hier voor altijd kon blijven!  
 
Liefs en tot snel, Sanne 



Self-care bingo en elimineren-cultiveren-invullijst   Door Robby 

 
Ik kwam dit tegen op Instagram en ik dacht meteen aan de nieuwsbrief! 
Een self-care bingo die mensen kunnen uitprinten om ze bijvoorbeeld te herinneren/stimuleren om tijd 
voor zichzelf te nemen. 
 
Ik dacht dat het misschien een leuk idee is en daarnaast een elimineren-cultiveren invullijst. Ik ben zelf 
de laatste tijd bezig met ‘habits’ en om de focus op andere/betere keuzes maken. 

 

  



  

Cultiveren  
(ontwikkelen) 
Deze gewoonten, contacten, ervaringen zou ik graag 
willen uitbreiden, ontwikkelen, stimuleren, meer van 
doen of starten. Voorbeelden: Sporten, een bepaald 
boek of meer lezen, persoonlijke ontwikkeling 
stimuleren d.m.v. deelnemen aan een cursus, meer 
tijd voor mijzelf plannen, milder zijn voor mijzelf. 
 

Elimineren  
(minderen) 

Deze gewoonten, contacten, ervaringen zou ik graag 
willen verwijderen, weglaten of verminderen. 
Voorbeelden: minder suiker, (stoppen met) roken, 
minder afspreken met Hans. 
 

Word ik er nog gelukkig van? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koken met een ervaringsdeskundige  

Mei 
In mei was Danielle onze gast tijdens het koken met een ervaringsdeskundige. Samen met de 
deelnemers heeft ze een heerlijke pasta gemaakt. Na de maaltijd heeft Danielle haar herstelverhaal met 
ons gedeeld. Bedankt voor je waardevolle inzet Danielle. 
 

Afscheid Vera als stagiaire 

Hey hallo! 
 
‘’Time flies when you’re having fun’’ hoor ik wel eens van mensen. Nou, dat kun je wel zeggen! Het 
einde van mijn stage bij Let it Be komt steeds dichterbij. En wat heb ik het naar mijn zin gehad. Wat heb 
ik veel lieve, inspirerende en krachtige mensen leren kennen. Ik heb ontzettend veel van jullie geleerd 
en tegelijkertijd heb ik ook mezelf weer beter leren kennen. 
Na de zomervakantie zullen jullie me weer gaan zien, dus helemaal weg ben ik niet. Geen officieel 
afscheid. Ik hoop in september mijn diploma tot Ervaringsdeskundige te mogen ontvangen en lekker 
verder te gaan bij Let it Be! 
 
Verder wil ik jullie nog graag wat vertellen over de thema-avond van 30 mei jl. De thema-avond ging 
over anorexia en heb ik samen met een lotgenoot mogen verzorgen. Tijdens de thema-avond heb ik 
mijn eigen herstelverhaal gedeeld. Dit vond ik toch wel weer spannend, omdat het een tijdje geleden 
was dat ik mijn verhaal heb verteld. We hebben positieve en fijne reacties gekregen van de bezoekers 
en ik was zelf ook tevreden over hoe het is gegaan! 
 

 
 
 
Graag wil ik afsluiten met een gedichtje speciaal gericht  
aan alle deelnemers die ik heb leren kennen bij Let it Be: 
 
 
 
 
Veel liefs, Vera 



  

Workshop Pouring Painting       Door Martine 

 
Op 5 juli in de avond vond de workshop Pouring Painting plaats. Zodra de uitnodiging kwam 
én met de mededeling “als je zelf mee wilt doen…” was ik enthousiast! Dit stond nog op mijn 
to-do-list om eens te proberen, maar gezien mijn kleine woning is ’t nogal een gedoe om dat 
thuis op te zetten. 
 
We waren met een clubje gezellige dames. Toch wel een soort van spannend waar we terecht 
zouden komen, want het was niet op een van onze eigen locaties, maar bij De Springplank, 
56.Eindhoven noemen ze zich (onder die naam vindbaar op Facebook en Instagram). We 
werden heel hartelijk onthaald, ze hadden er veel zin in. En wij ook! 
 
Alles was al voorbereid, er was goed gezorgd. Degenen die dat wilden kregen een schort en 
toen begon de uitleg. Al die kleuren verf voor ons, welke kies je dan… Op gevoel! “Vooral heel 
veel mixen!” IJverig mengden we de bekertjes met gekozen kleuren verf. “Issie zo goed?” 
Even spieken bij de buurvrouw… Ja! Daar gaat ie… Gieten, druppelen, blazen, uitvloeien, we 
experimenteerden erop los. Er werd veel gelachen, handen en haren gingen de verf in, oeps! 
De sfeer was fantastisch! De tafel werd ook kleurrijk versierd, maar dat was niet erg.  
 
Iedereen maakte wat moois, na het canvas nog op papier. De andere begeleiders maakten 
ook fijne praatjes en vertelden enthousiast over hun projecten en atelier. Super leuk! 
Misschien ga ik nog wel eens vaker binnenlopen om ‘gewoon’ even creatief bezig te zijn met 
verf of klei, daar voor werden we van harte uitgenodigd. Soms heb je ’t gewoon nodig om je 
emoties en gevoel creatief te kunnen uiten, zonder woorden.  
 
Toen we even buiten zaten werd Samirah nog verrast. Ze kreeg een mooi schilderij als 
bevestiging van de samenwerking tussen de twee organisaties. Wat een prachtig gebaar!  
 
Bedankt deelneemsters en 56.Eindhoven voor deze verrassend leuke avond! 



 

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. 

Thema-avond alcoholverslaving 

 
In juni ging de thema-avond over alcoholverslaving. Tijdens deze avond hebben onze gastsprekers 
Michael en Iwan hun herstelverhaal gedeeld. Het was een inspirerende, leerzame avond. 
Wij bedanken de gastsprekers voor hun waardevolle inzet. 

Koken met een ervaringsdeskundige 

Juni  
In juni was Rogier onze gast tijdens het koken met een ervaringsdeskundige. Samen met de deelnemers 
heeft hij een heerlijke vegetarische Thaise noedelssalade gemaakt. Na de maaltijd heeft Rogier zijn 
herstelverhaal met ons gedeeld. Bedankt voor je waardevolle inzet Rogier. 


