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De WachtVerzachter
is het begin van je herstel
Sinds november 2020 kun je terecht bij de WachtVerzachter. Dit Dronter initiatief is bedoeld
voor mensen die in afwachting zijn van psychische hulp. De huisarts kan je doorverwijzen,
maar je mag zelf ook contact opnemen. Andere gemeentes nemen het initiatief al over.
De Swifterbantse Liane Wolfert
organiseert het vanuit haar
Bureau LWPC: “De wachttijd
voor psychische hulp of
verslavingshulp kan zomaar
enkele maanden duren.
Maar in die periode heb je
juist behoefte aan hulp. Het
WachtVerzachter-traject
biedt uitkomst; door onze
bijeenkomsten en activiteiten
kom je juist in beweging en ze
geven je een stuk structuur.

Voor veel mensen betekent dat
dat ze al voorzichtig aan hun
herstel werken.” Deelname is
gratis: de gemeente Dronten
financiert de kosten.
Menselijke benadering
De meerwaarde is dat je als
deelnemer gekoppeld wordt
aan een ervaringsdeskundige
die je situatie vrij goed herkent.
Deelnemers hoeven niet op een
wachtlijst te staan. Daarnaast

kun je ook ondersteuning
krijgen voor, naast of na je
behandeling. “Bij ons meldt zich
jong en oud, van mensen met
een alcohol- of drugsverslaving,
maar ook mensen die lijden
aan een depressie, burnout of corona-angst”, zegt
Wolfert. “We gaan tijdens een
kennismaking in gesprek met
jou de menselijke benadering
staat bij ons voorop.”

Carina Schreiber (46) uit Dronten is een tevreden deelnemer:
“Vorig jaar voelde ik me neerslachtig; mijn huisarts tipte me
over de WachtVerzachter. Een dag later belde een medewerker
me al. Vrij snel kon ik meedoen met activiteiten, zoals een
wandeling, koe-knuffelen en creatieve sessies. Dat werkte,
want ik wilde graag weer onder de mensen komen. Het fijne
is dat je gelijkgestemden ontmoet, die je begrijpen. Dat voelt
veilig. Ondertussen kon ik mijn verhaal ook kwijt tijdens de
wekelijkse online-bijeenkomsten. Dat gaf houvast. Ik voelde me
gaandeweg beter worden en ben weer langzaam aan het werk.
Zolang ik de activiteiten kan combineren, blijf ik ze bezoeken.”
• Interesse in de WachtVerzachter? Mail naar info@wachtverzachter.nu of bel 088 - 7878 857.

Al 25 jaar lang je
'steuntje in de rug'
Op 11 september jl. werd feestelijk stilgestaan bij
het feit dat Humanitas in Biddinghuizen, Dronten
en Swifterbant al 25 jaar het zo gewenste
steuntje in de rug kan bieden. Mensen worden
geholpen bij vragen rond opvoeding, door
lotgenoten ondersteund bij de verwerking van
verlies van een dierbare of er wordt gezelligheid
geboden om eenzaamheid te verdrijven. Al dit
dankbare werk kan worden vervuld dankzij de
inzet van 70 vrijwilligers. Dit jaar ondersteunt
Humanitas 230 mensen; naar verwachting zijn
dit komend jaar 300 inwoners.
Belangstelling (als deelnemer of vrijwilliger)?
Neem contact op met Yvon Bus:
humanitas-ontmoeting@yvonbus.nl
06 - 8381 1223.

Een bijzonder bankje op het Meerpaalplein.
De plaquette is een eerbetoon aan Frans
Wesselink, die op 20 augustus 2020 overleed
op 76-jarige leeftijd. Hij was nauw betrokken
bij ZamenEen en De Bijenkorf. In dit bankje
komt zijn maatschappelijke betrokkenheid
terug; zo hield de Drontenaar hier wekelijks
spreekuur over onderwerpen die met name
ouderen raakten. Wethouder Van Bergen zei
het - in bijzijn van Frans z’n vrouw en (klein)
kinderen - treffend bij de onthulling op 6
oktober: “Laten we hopen dat de traditie van
elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek
gaan met dit bankje wordt voortgezet.”

“Geef je leven
weer betekenis”
Hoe kun je gevoelens van eenzaamheid,
als gevolg van een ontwrichtende
gebeurtenis in je leven, een plek geven,
zodat je weer verder kunt én wilt?
Mirjam Klunder (46) uit Dronten is
ervaringsdeskundige. De betekenis die ze
zelf weer heeft gevonden, wil ze delen.
“Sommige gebeurtenissen kunnen - ook
later - veel invloed op je leven hebben.
Denk aan een verlies, scheiding of ontslag;
ik heb in mijn jeugd een aantal nare
dingen meegemaakt. Dat maakte mij
opstandig en depressief; ik voelde me erg
onbegrepen. Met vallen en opstaan heb
ik toch een leven opgebouwd, ben gaan
leren, werken, getrouwd en kreeg met
mijn man een dochter. Maar, ik werd bang
en kreeg dwanggedachten rond suïcide.
Na een opname ben ik begonnen met
therapie. Natuurlijk, iedereen voelt zich wel
eens eenzaam. Het is zoeken naar balans
tussen autonomie en verbondenheid
met je omgeving. Leven met een trauma,
psychische aandoening of andere
ontwrichting is goed mogelijk; je kunt weer
nieuwe betekenis vinden. Ik voel me al jaren
goed, maar ik weet niet of ik genezen ben.
Toch weet ik nu hoe ik voor mezelf moet
zorgen, als het even minder gaat.
Ik heb weer betekenis aan mijn leven
gegeven. Zo ben ik als toegepast psycholoog
gestart met twee zorgorganisaties. Met
Oma’s Knopendoos help ik met mijn
team mensen om mee te doen met de
samenleving. Met Kracht van Creativiteit
help ik mensen om, in balans te komen
met zichzelf en hun naaste. Zo hebben we
werkvormen voor mantelzorgers, maar
ook rond het thema suïcide. De gemeente
Dronten heeft het financieel ondersteund.
Voor velen is een netwerk om je heen fijn;
daar kun je je verhaal delen. Voor anderen
kan juist het contact met lotgenoten
waardevol zijn. Praten over zaken als
zingeving, eenzaamheid of de dood raken
me. Voor mij is het geen taboe.”
Binnenkort starten de trainingen
‘Partners/verzorgers van iemand met
autisme’ en ‘Ouders van kinderen met
suïcidale gedachten’.
Kijk op www.krachtvancreativiteit.info
Je kunt ook voor een gesprek terecht bij
www.suicidepreventiecentrum.nl; voor
jongeren is er een speciale instagramchat
@jongerensuicidepreventie. Hier zitten
ervaringsdeskundigen - jongeren, mensen
die in hun jeugd suïcidaal zijn geweest, of
naasten - die begrijpen hoe het voelt om
met deze gedachten te worstelen.

