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Continuering nieuwsbrief

Ondernemend

Dat er dit jaar nog geen nieuwsbrief is geweest is
geen bewijs van inactiviteit. Die is op peil gebleven.
Ik ondervond strubbelingen op gebied van websiteonderhoud en technische verzorging van de
nieuwsbrief. Het zwaartepunt van mijn aandacht
bleef liggen op mijn therapeutische werk. Mijn
bijzondere activiteiten zijn steeds aangekondigd via
Facebook, Linkedin en lokale pers. Het werd tijd
voor een nieuwe aflevering van de Nieuwsbrief.

Binnen het Zorgcollectief Altena blijf ik actief met
coördinatie van intervisie en ontwikkeling
kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Via hen boor ik
een nieuwe bron aan waaruit cliënten tot mij komen.
Omdat de contracten met de zes Dongemondgemeenten niet meer op naam blijven staan van het
Collectief, heb ik voor mijn praktijk bij alle zes deze
gemeenten op eigen titel contracten aangevraagd.
Ik blijf lobbyen bij de sociale wijkteams, om mijn
kansen te vergroten om cliënten te werven via de
gemeenten vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Het is goed, dat ook uit
andere bronnen cliënten naar mij toe komen. Ik blijf
aquireren door bijeenkomsten te bezoeken van Open
Coffee Altena en andere gremia. Ik deed voor de
tweede maal mee met de Beursvloer Altena, waar ik
met gesloten beurs deals maakte met 2 organisaties.
Bij de beroepsvereniging ben ik actief binnen het
platform van ondernemende professionals sociaal
werk. Voor de vereniging rond ik na 5 jaar mijn werk
voor de kascommissie af.

Nieuwe gespreksruimte en website

Zingeving
Inmiddels heb ik na 16 jaar mijn gespreksruimte ‘de
Elft’ op ‘t Rondeel verruild voor ‘de Zalm’, op de
bovenverdieping van de Veste op Hoogstraat 27 in
Woudrichem, bij welzijnsstichting ‘de Vleet’.
Mevrouw Cecilia Verhaar werkt al geruime tijd aan
vernieuwing van mijn website. Hij moet
gebruiksvriendelijker worden voor mezelf en meer
toegankelijk voor bezoekers van de site. Binnen niet
al te lange tijd zal de site vernieuwd en volledig up to
date zijn. Mijn activiteiten op de sociale media
zullen dan van daaruit ook te volgen zijn.

Voortgaande studie
Ik blijf mij ontwikkelen, door te lezen over “De Stille
Krachten van de Verzorgingsstaat” (van Marcel
Spierts), spiritualiteit, Thomas evangelie, gnostiek en
nieuwe devotie. Ook hield ik mij bezig met de
Keltische bomenkalender, milieu en de historie van
de detentie.
Ik verdiepte mij als Woudrichemse stadsgids verder
in de historie. Omdat de open Monumentendag op 10
en 11 september in het teken staat van iconen en
symbolen, heb ik daar nadere studie van gemaakt. In
Woudrichem ga ik een bijdrage leveren voor Erfgoed
Altena aan de aftrap van deze monumentendag op
woensdag 7 sept. in het Nepomucenuskerkje op de
Vissersdijk.
Op politiek gebied meng ik me in de
voorbereidingsgroepen die bouwstenen aandragen
voor de nieuw te vormen gemeente Altena, door
samenvoeging van Woudrichem, Werkendam en
Aalburg.

Aanbod hulpverlening
Zoals bekend houd ik mij bezig met behandeling van
cliënten met psychiatrische problematiek op vlak van
angst- en paniekstoornissen en
persoonlijkheidsstoornissen.
Daarnaast ben ik beschikbaar voor kortere of langere
begeleidingstrajecten.
Ik zet me in voor mensen die ruzies willen uitwerken,
conflicten oplossen, lastige vraagstukken willen
bespreken, verlies willen verwerken of hun relatie
verbeteren.
Behalve gesprekken en trainingen in gespreksruimte
“de Zalm”, voer ik ook gesprekken op locatie. Dat
kan bij mensen thuis, op kantoor of het bedrijf en
zelfs buiten in de natuur.

Woudrichem wordt dit jaar Fairtrade-gemeente. Ik
draag eraan bij dat zoveel mogelijk winkels, horeca,
ondernemingen, verenigingen en particulieren
Fairtrade-producten verbruiken. We realiseren goede
leefomstandigheden van mensen in de Derde Wereld.
De producenten verdienen een eerlijke prijs voor hun
werk. Zij produceren duurzaam en milieubewust,
zonder kinderarbeid en slavernij. Rondom de
producenten worden verbeteringen gerealiseerd in
teeltmethoden, productieproces, gezondheidszorg,
onderwijs en gemeenschapsontwikkeling. We staan
voor People, Planet & Profit en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Informatie:
www.fairtrade.nl/producten
Ik deed het afgelopen jaar mee aan de gedenkdagen
Wereldwaterdag en de Dag van de Stilte. Op de Dag
van de Aarde organiseerde ik een geslaagde
meditatieve fietstocht vanaf natuurgebied de
Groesplaat langs de 3 landgoederen Kraaiveld,
Clootwijck en de Enghoeve. Het is zó leuk om
aandacht te geven aan deze VN (Verenigde Naties)
gedankdagen, dat ik er dit jaar mee doorga en zelfs
uitbreid.
Dag van de afschaffing van de slavernij:
dinsdag 23 augustus
Dag van de Vrede:
woensdag 21 september
De Dag van de Stilte:
zondag 30 oktober
Dag vd uitbanning van geweld tegen vrouwen:
vrijdag 20 november
Dag van de Rechten van de Mens:
10 december
Wereldwaterdag:
22 maart 2017
Dag van de aarde:
22 april 2017
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