
1

þ www.rivierenland.herstelt.org
* rivierenland@herstelt.org

Stichting Rivierenland Herstelt KvK: 70652872 Bank: NL07RABO0328516813

Herstellen doe je zelf,
maar ’t hoeft niet alleen

Y Culemborg Herstelt
Y Tiel Herstelt i.o.

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met een ingrijpende levensgebeurtenis. Herstellen hiervan is vaak
een lange en lastige weg. Zeker als je wilt herstellen van een psychische aandoening. Hierdoor ben je vaak
allerlei maatschappelijke rollen, sociale contacten en zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Ook heerst er vaak taboe op
psychische problemen, mensen schamen zich en kunnen er moeilijk over praten met de omgeving.
De Stichting Rivierenland Herstelt wil mensen ondersteunen bij hun herstel: activiteiten (weer) oppakken, je
verhaal delen, en onderweg je zelfvertrouwen vergroten. Ons principe hierbij is: ‘voor-door-met’ mensen met
eenzelfde ervaring, dus altijd op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid. En: ieder houdt zelf regie over zijn
eigen herstelproces. Ons motto: Herstellen doe je zelf, maar ’t hoeft niet alleen.

De Stichting Rivierenland Herstelt is op 17 januari 2018 opgericht, maar is al sinds november 2016 actief. De
Stichting richt zich op het vormen van herstelcommunities in Rivierenland (gemeenten Culemborg, Buren, West
Betuwe, Tiel, Neder Betuwe). Culemborg Herstelt is het eerste lopende initiatief, in Tiel zijn vergevorderde
plannen voor het oprichten van Tiel Herstelt. In 2018 is de
bestuurssamenstelling van de stichting gewijzigd. Per 23
augustus is Miranda van den Broek uit het bestuur
getreden. Op 5 september heeft zij afscheid genomen. De
bestuurstaken zijn voortgezet door Marjoke Muller
(penningmeester, secretaris) en Jan van de Graaf
(voorzitter). Per 24 oktober is Marije van Leeuwen
toegetreden tot bestuur.

Belangrijke uitgangspunten voor het werk van onze
Stichting zijn:
§ Mens centraal: (weer) gezien worden.
§ Open en laagdrempelig: (weer) ergens bij horen.
§ Hoop, herstel en mogelijkheden: (weer) perspectief

zien.
§ Wederkerigheid en bottom-up: (weer) iets betekenen.
§ Van, voor en door ervaringsgenoten.
§ Niet verbonden aan een zorginstelling.

Op 1 september 2018 heeft de Stichting voor Culemborg Herstelt subsidie ontvangen van de Provincie
Gelderland en het Oranjefonds, voor de periode september 2018 t/m augustus 2020. Later is ook nog een
subsidie van de Gemeente Culemborg toegekend. De toekenning van de subsidies heeft ons de mogelijkheid
geboden om Culemborg Herstelt verder te ontwikkelen. We hebben een coördinator voor een aantal uren per
week kunnen aanstellen waardoor we minder afhankelijk zijn van vrijwillige inzet. Vanaf september zijn we
actief aan de slag gegaan met de doorgroei van Culemborg Herstelt. We proberen een structurele plek te
verwerven in het zorg- en welzijnslandschap in de Gemeente Culemborg, zodat we hopelijk in 2021 of 2022 op
structurele financiering kunnen rekenen.

Jaarverslag 2018 Stichting Rivierenland Herstelt

Culemborg Herstelt
Wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Oranje
Fonds, Provincie Gelderland en Gemeente Culemborg
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Culemborg Herstelt heeft in 2018 wekelijks een Kopje Koffie met Ervaring geschonken. Per mei 2018 zijn we
verhuisd naar het Z-Café Zorg en Ontmoeting in het centrum van Culemborg. De sfeer hier is huiselijker en de
locatie biedt ook meer faciliteiten. De samenwerking met het Z-Café is in 2018 verder gegroeid.
Naast ons vaste wekelijkse ontmoetingsmoment zijn we gestart met schilderactiviteiten (1 x per 2 weken),
wandelen (1x per week) en 1x per maand een Kringgesprek rondom een actueel thema. Deze activiteiten
worden in een nauwe samenwerking met het Z-Café uitgevoerd en zijn voor elke burger toegankelijk. We
merken dat we hiermee in een behoefte voorzien.

Enkele resultaten uit 2018:
In 2018 hebben we elke woensdag een kopje koffie met ervaring gedronken. Hier zijn een relatief groot
aantal vaste bezoekers. Uit onze registratie blijkt gemiddeld 7 deelnemers per keer, minimaal 4 en
maximaal 10 personen. Vooral mensen die zelf worstelen met psychiatrische problematiek, maar ook
zorgprofessionals en welzijnsorganisaties weten ons te vinden. Ook zijn een aantal keer mensen
aangesloten die ervaringen hebben met ernstige somatische ziekten. Opvallend was dat hun herstelproces
veel overeenkomst vertoonden met die van onze deelnemers.

§ Onze ervaringsgenoten ervaren Culemborg Herstelt als een fijne en veilige plek waar zij open kunnen
praten over wat er speelt in het leven, ze begrip ervaren, hoop op herstel vinden en waar eigen regie
wordt gestimuleerd, mensen hun eigen kracht hervinden en waar het ook gewoon gezellig is. Diverse
bezoekers hebben we het afgelopen jaar echt zien groeien in hun herstel. Ze krijgen meer zelftrouwen,
worden actiever en opener.

§ In de periode voorafgaand aan de bestuurswisseling liep de animo voor Kopje Koffie met Ervaring terug.
Na september is het aantal ervaringsgenoten dat ons bezoekt gegroeid en zijn oude bezoekers weer terug
gekeerd.

§ We hebben een gezellige picknick georganiseerd en een gezamenlijke lunch.
§ In 2018 hebben we diverse thema's behandeld, zoals 'stap voor stap stellen van doelen' middels een

zogenaamde 'schaalwandeling' en geweldloos communiceren. Ook hebben we een aantal creatieve sessies
georganiseerd (o.a. collages maken).

§ Ook 'zorgprofessionals' komen regelmatig langs om te ervaren wat Culemborg Herstelt kan betekenen in
het persoonlijk herstel van mensen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook iemand van MIND Platform op bezoek
gehad, die ervaringen van onze ervaringsgenoten hebben verwerkt in het boekje ‘Je toekomst zelf
inkleuren’.

§ Vier van onze ervaringsgenoten hebben deelgenomen aan de WRAP-cursus (Welness Recovery Action
Plan) in Culemborg, welke door ons is georganiseerd in samenwerking met het RIBW. Een van de
deelnemers van het RIBW is daarna op de koffie gekomen bij Culemborg Herstelt. De cursus heeft voor
alle deelnemers bijgedragen aan herstel, kracht en eigen regie.
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§ We hebben een nieuwe website en nieuw publicatiemateriaal ontwikkeld en dit breed verspreid. Zie
hieronder onze nieuwe flyer:

§ We hebben contact met o.a. Gemeente Culemborg, RIBW, sociale wijkteam, UWV Werkzaak, ELK
Welzijnswerk, Indigo, Netwerk eerstelijnszorg (COEL) en individuele zorgverleners (TRE). Zij bezoeken ook
ons Kopje Koffie met Ervaring. Zo hebben we met het Sociaal Wijkteam van gedachten gewisseld over
samenwerking in de wijk. Ook in Tiel hebben we steeds meer contacten, o.a. met Gemeente Tiel, Mozaïek
en Pro Persona.

§ Culemborg Herstelt heeft ervaringsdeskundige inbreng geleverd bij informatieavond over depressie,
georganiseerd door Indigo en Elk Welzijn.

§ We zijn vertegenwoordigd in het Regio Overleg (ervaringsdeskundigheid) Rivierenland en in het regionaal
overlegplatform voor een campagne voor de Lokale Inclusie Agenda van gemeenten, voortkomend uit het
VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

§ We hebben een bijdrage geleverd aan inclusie bijeenkomsten in de Gemeente Culemborg.
§ We hebben het Z-Café begeleid in het omgaan met mensen met ‘verward gedrag’.
§ We hebben als ervaringsdeskundige bijgedragen aan de voorstelling ‘De NS zet bussen in’, georganiseerd

door Indigo.
§ Mind Platform heeft ons bezocht als een goed voorbeeld van een lokaal herstelinitiatief.

Informatie Stichting:
RSIN 8584.08.739
Kvk 70652872
Postadres: Johanna Naberstraat 111,
4105 EJ Culemborg
Bankrekening: NL07 RABO 0328 5168 13
Email: rivierenland@herstelt.org
Website: www.rivierenland.herstelt.org
en www.culemborg.herstelt.org


