
Het is Mei, een maand waarin we eindelijk het warme
weer iets meer kunnen gaan omarmen en er zijn wat
versoepelingen die ons land wat meer lucht gaan geven.
Mei is de maand met een aantal feestdagen, zo
herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereld
Oorlog en vieren we onze vrijheid. Ook is het de maand
van Hemelvaartsdag en Pinksteren. Op een aantal dagen
is het JIJ-huis gesloten i.v.m. deze feestdagen. Zo is het
JIJ-huis gesloten op woensdag 5 mei, donderdag 13 mei
en op zondag 23 mei en maandag 24 mei. Op de andere
dagen ben JIJ natuurlijk weer van harte welkom tijdens
de inloop! 
Deze maand hebben we namelijk weer drie leuke
activiteiten die je in het JIJ-huis kan uitvoeren. Zo gaan
we onderzetters mozaïeken, sleutelhangers maken en
enveloppen decoreren. In deze maandbrief kun je alle
informatie vinden over wat de activiteiten inhouden. 

6 mei
We beginnen deze maand met een workshop waarin je
een motivatie collage kunt gaan maken. Hierin kun je
dromen en doelen zichtbaar gaan maken op welke
creatieve manier dan ook. Er liggen genoeg tijdschriften
voor je klaar om aan de slag te gaan en verder te gaan
kijken dan het leven met je eetstoornis. Deze workshop
wordt gegeven door Anita en zal plaatst vinden op
donderdag 6 mei om 18:30 tot 20:30. Inloop is vanaf 18:00
om alvast kennis te maken en een kopje thee of koffie te
drinken. 

LIEVE JIJ,

1mei
Vrije inloop
2 mei
Jongereninloop: sleutelhanger
3 mei
Mozaïeken onderzetter
4 mei
Sleutelhanger
5 mei
Bevrijdingsdag- gesloten
6 mei
Enveloppen decoreren
Workshop: Motivatie collage
8 mei
Yoga
9 mei
Jongereninloop: Skip-Bo
10 mei
Sleutelhanger
11 mei
Enveloppen decoreren
12 mei
Mozaïeken onderzetter
Jongereninloop: Mandala
kleuren
13 mei
Hemelvaartsdag - gesloten
15 mei
Lezing: 
Wat je zegt zie je zelf
Middag inloop

15 mei
Erg blij en trots zijn we dat we op zaterdag 15 mei auteur
en therapeut Jacodine van de Velde bij JIJ mogen
ontvangen! Speciaal voor Stichting JIJ zal zij een
interactieve lezing geven en met jullie in gesprek gaan
naar aanleiding van haar boek 'Wat je zegt zie je zelf'!
Mis deze unieke kans niet en lees snel in deze nieuwsbrief
over de opzet van de lezing en hoe je je aan kunt melden!
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16 mei
Jongereninloop
Mandala kleuren
17 mei
Enveloppen decoreren
18 mei
Mozaïeken onderzetter
19 mei
Sleutelhanger
Jongeren inloop: sleutelhanger
Training: I am Precious
20 mei
Enveloppen decoreren
22 mei
Open dag Jeugd
23 mei
Eerste Pinksterdag - gesloten
24 mei
Tweede Pinksterdag - gesloten
25 mei
Sleutelhanger
26 mei
Enveloppen decoreren
Jongeren inloop:
Skip-bo
27 mei
Mozaïeken onderzetter
29 mei
Yoga
30 mei
Jongeren inloop:
Sleutelhanger
31 mei
Mozaïeken onderzetter

18 mei
Op dinsdag 18 mei organiseert stichting JIJ ook een
voorlichtingsbijeenkomst. Deze gratis
informatiebijeenkomst is voor naasten (ouders,
broers/zussen, vrienden, etc) van mensen die kampen
met eetproblematiek. De bijeenkomsten worden
begeleid door twee van onze ervaringsdeskundige
vrijwilligers. De bijeenkomst is vanaf 19:30 tot 21:00 uur.

19 mei
Marnie Wijnaldum en JIJ’er Yvonne Engelvaart geven
deze maand wederom eem introductie bijeenkomst van
de training I am precious. Deze introductietraining
maakt onderdeel uit van een langere reeks van vijf
trainingen waarin je middels humor en spel kleine
stapjes in je herstel leert te vieren en met meer
compassie naar jezelf leert te kijken, erg waardevol om
aan deel te nemen dus! 

22 mei
Open dag jeugd!
Op zaterdag 22 mei organiseren we van 10.00 tot 16.00
uur in het JIJ-huis een gratis open dag voor jeugd vanaf
14 jaar. Ook ouders, broers/zussen, vrienden en andere
naasten zijn van harte welkom. We werken met
verschillende tijdssloten en er is geen vast programma.
Natuurlijk zijn er spelletjes om te spelen,
ervaringsdeskundigen om mee te praten en hapjes/
drankjes voor wie wilt. Bezoekers moeten zich wel
vooraf aanmelden zodat we zicht hebben op het aantal
aanwezigen in het JIJ-huis.

Van 10:00-12:00 is er ruimte voor vrienden, familie en
kennissen, hier is ook speciaal onze
ervaringsdeskundige Joke voor aanwezig, zij is naaste
van iemand die een eetstoornis heeft gehad.
Vervolgens is er van 12:00-14:00 tijd voor jongeren met
ouders, familie, vrienden en kennissen. Als laatste is er
van 14:00-16:00 de mogelijkheid om alleen te komen als
jongere.

Tijdens de open dag zullen er naast rondleidingen in
het JIJ-Huis zelf, ook rondleidingen worden gegeven via
Zoom/ Teams/ Facetime. Hier worden ook tijdsloten
voor aangeboden. Meer informatie hierover staat vanaf
volgende week op de website van Stichting JIJ en houd
onze Social media kanalen goed in de gaten voor
nieuwe updates! Aanmelden kan door te mailen naar
info@stichting-jij.nl. Kijk voor meer informatie ook op
ons Instagram account @stichting_jijjeugd

 

https://www.instagram.com/stichting_jijjeugd/


YOGA 
Ongeveer een half miljoen Nederlanders staan geregeld
op een yoga matje. Omdat yoga je soepeler en sterker
maakt, maar ook vanwege de rust die het je kan geven.
Ook de wetenschap toont steeds meer interesse in yoga
en de effecten die het op je brein heeft. Het kan onder
andere helpen tegen slaapproblemen. Het leven is al
stressvol genoeg en we hebben het vaak zo druk dat we
vergeten stil te staan. Daarom kan het fijn zijn om in de
ochtend of op welk tijdstip van de dag dan ook even
bewust bezig te zijn met je ademhaling en in het hier en
nu te zijn. Yoga verlaagd namelijk de hoeveelheid
stresshormonen, cholesterol en ontstekingsstoffen in ons
bloed. Ook schijnt het effect te hebben op een
neurotransmitter genaamd gaba. Dit is een
neurotransmitter die zorgt dat de hersenen minder
ontvankelijk worden voor prikkels. Het brengt je denken
tot rust, maakt je minder angstig en geïrriteerd. 

Op zaterdag 8 mei en 29 mei geeft Ruth vanaf 10:30 weer
een ontspannende yoga les. Het aanmelden kan via de
nieuwsbrief die je op 30 april en 21 mei in je mailbox
ontvangt.

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, TRAININGEN
VOORAF AANMELDEN 

WIST JE DAT:
 

 VOORTAAN
GAAN VRIJWEL

ALLE
INSCHRIJVINGEN 

 VIA DE
DATUMPRIKKER

 
EENVOUDIG EN

OVERZICHTELIJK!

OP VAKANTIE GAAN MET EEN EETSTOORNIS?!
DAT KAN WÉL!

Hoe ingewikkeld is het niet om met een eetstoornis op
vakantie te gaan? Zowel voor degene die hem heeft, als
voor de partner en/of familie om haar/hem heen. De ziekte
heeft zijn effect op je hele systeem.  Vakanties zijn daarom
vaak lastig: een tijd waarbij ontspanning en onbezorgdheid
voorop zou moeten staan wordt opeens erg beladen door
alles wat ineens anders is: je omgeving, je ritme, de
gebruiken van het land: en natuurlijk al het bijbehorende
(vreemde) eten. Stichting Willskracht begrijpt dit. In hun
mooie ranch in Zeeland bieden zij een Gezins Coaching
Week (GCW) aan voor gezinnen waar een eetstoornis speelt,
dit is een ‘gecoachte vakantie’ waar aandacht is voor alle
leden van het gezin en waarbij vele verschillende vormen
van coaching worden ingezet om verbinding binnen het
gezin en wederzijds begrip en erkenning te
bewerkstelligen. Zo wordt er gebruik gemaakt van
paardencoaching, psycho educatie, mindful zeilen,
wandelen, yoga, meditatie, ademtherapie, cognitieve
coaching en (gezins)activiteiten. 
Neem voor alle informatie eens een kijkje op de website:
https://stichtingwillskracht.nl/



MOTIVATIE COLLAGE 

Dromen en doelen, dat is iets wat iedereen wel heeft. Heel
vaak zitten ze lang in ons hoofd en lijken ze mijlenver weg.
Soms kan het helpend zijn om je doelen in kaart te brengen.
Wat wil je bereiken en welke dromen heb je naast je leven
met een eetstoornis? In mijn eigen herstel vond ik het
helpend om dit op welke creatieve wijze dan ook zichtbaar te
maken. Het voelde vaak alsof ik niet verder kwam en had
geen idee wat ik wilde. Het zichtbaar maken van mijn dromen
en doelen gaven mij motivatie om door te gaan met het
herstel en verder te kijken naar wat ik wilde in het leven. Ook
gaf dit mij inzicht in wie ik was zonder eetstoornis en wat ik
zelf wilde. Het zichtbaar maken van je dromen en doelen,
geeft kracht op moeilijke momenten. Op donderdag 6 mei
kan je samen met mij (Anita) aan de slag om ook bezig te zijn
met jouw doelen en dromen, kunnen we het gesprek aangaan
over hoe je verder kunt denken voorbij je eetstoornis en bezig
kunt gaan met je dromen die je altijd in je hoofd hebt zitten.
Je kunt de dromen die je hebt tekenen, uitknippen en
opplakken of schrijven. Het is helemaal aan jou. En wanneer je
het helder uitgetekend voor je ziet, staan alle losse dromen in
je brein ineens als een écht plan samen! De workshop start
om 18:30 tot 20:30 en je bent welkom vanaf 18:00! 

BOEKLEZING WAT JE ZEGT ZIE JE ZELF

Op zaterdag 15 mei geeft auteur en therapeut Jacodine van de
Velde speciaal voor Stichting JIJ een interactieve lezing over
haar boek 'Wat je zegt zie je zelf'!

Tijdens de lezing vertelt Jacodine over haar aangrijpende
maar hoopvolle roman waarin een meisje met een eetstoornis
een emotionele zomervakantie beleeft. Graag gaat Jacodine
met jullie in gesprek over herkenbare en lastige situaties waar
je mee te maken krijgt tijdens je eetstoornis- en herstel
periode. Denk hierbij aan vakanties, diners, uitjes met het
gezin en andere sociale aangelegenheden. Door haar
jarenlange ervaring als orthopedagoog en cognitief
gedragstherapeut - met name met jongeren met
eetstoornissen en angst- en stemmingsklachten - weet
Jacodine goed hoeveel stress en angst dergelijke activiteiten
met zich meebrengen. 
Aan de hand van boekpassages gaan we met elkaar in
gesprek hoe je hiermee omgaat, wanneer op vakantie de (nog
deels aanwezige) eetstoornis gewoon mee reist. Voor deze
lezing is het niet nodig om het boek te hebben gelezen.

Mis deze unieke kans niet, en schrijf je vandaag nog in
middels de QR-code op de volgende pagina of via de
datumprikkerlink in de weekbrief.

OVER HET BOEK: 
 

 
"Ellendig, zo voelt de zeventienjarige
Marscha zich als ze voor een vakantie
van drie weken met haar ouders en
broertje op camping Le Tournesol
aankomt. Haar eetstoornis reist
namelijk gewoon met haar mee.
Hoewel ze dolgraag het normale leven
wil oppakken, blijkt dat makkelijker
gezegd dan gedaan. De hele dag door
wordt ze geconfronteerd met haar
angsten en onzekerheden. Al snel leert
Marscha de vrolijke, aantrekkelijke
Ruben kennen, die op de camping
werkt. Hij lijkt alles te zijn wat zij niet
is. Maar ook Ruben blijkt zo zijn
problemen te hebben. Brengt dit hen
dichter bij elkaar of maakt het alles
juist nog moeilijker?"

 



Aan de slag met humor en spel!

Stel dat jouw eetprobleem een persoon zou zijn.
Stel dat ze Debbie heet. Wat zou je tegen
Debbie willen zeggen? Wat zou je van Debbie
willen weten? En hoe zou je je voelen als je nee
zou durven zeggen tegen Debbie? 

In deze training gaat het om het vieren van
kleine stapjes en leren met meer compassie
naar jezelf te kijken. We gaan stappen maken
richting het losweken, in gesprek gaan en het
nee zeggen tegen jouw eetprobleem. We gaan
dit doen met humor en spel. En je krijgt de kans
om te experimenteren met hoe JIJ de dingen
wil aanpakken. 
Maak op 19 mei kennis en kijk of dit wat voor jou
is! De uiteindelijke volledige training bestaat uit
vijf bijeenkomsten van 2 uur. 

Aanmelden voor deze introductiebijeenkomst
kan tot zondag 16 mei met de QR-code (leidt
naar de datumprikker). Bij genoeg animo, wordt
er nog een training voor de zomervakantie
georganiseerd! 
De training wordt gegeven door JIJ-er Yvonne
Engelvaart en dramatherapeut Marnie
Wijnaldum.

WAT JE ZEGT
ZIE JE ZELF

I AM PRECIOUS

 I  AM PRECIOUS 



MOZAIEKEN ONDERZETTERS
Een mozaïek is een figuur van kleine,
ingelegde stukjes gekleurd glas, steen,
schelpen, hout e.d. De grootte van de stukjes
varieert van werk tot werk. Wel zijn meestal
de stukjes vaak ongeveer gelijk van grootte. 
In elke cultuur zijn en worden mozaïeken
gemaakt, vaak met zeer heldere kleuren en
gedetailleerde afbeeldingen. In de Griekse en
Romeinse tijd werden in luxe villa's
mozaïeken gemaakt, waarop afbeeldingen
van keizers, goden of taferelen van alledag te
zien waren. 
Op diverse plaatsen in Europa zijn mozaïeken
teruggevonden die tot op de dag van vandaag
goed bewaard zijn gebleven. Het mozaïeken
van figuren wordt meestal met steentjes
gedaan.
Tijdens de inloop kun je dan ook met mooie
glazen gekleurde steentjes gaan werken. We
hebben kurken onderzetters, plak de
steentjes in een patroon van jouw keuze met
speciale mozaïek lijm, en vul daarna alle
voegen met gezellige kleurtjes foam clay. 
Er zijn volop kleurtjes te kiezen met
zelfklevende bubbelachtige foam/klei. 
Hierna laten drogen, en klaar!

Kun jij jouw sleutels ook nooit terugvinden
in die overvolle tas? Met deze fancy
zelfgemaakte sleutelhanger heb je daar
nooit meer last van! Of ben je beter
georganiseerd dan ik, maar vind je een
sleutelhanger aan je tas gewoon gezellig ;-)
Dan kun je tijdens de inloop leuke
sleutelhangers maken van lederen koordjes
en/of van kant. Ook zijn er allerlei kraaltjes
met en zonder letters zodat je het kunt
personaliseren. Ook leuk om bijvoorbeeld
voor moederdag te maken!

SLEUTELHANGERS MAKEN



Het woord envelop, afgeleid van het Franse
woord envelopper, betekent omhullen of
omsluiten. De geschiedenis van de envelop
begint 2000 jaar voor Christus. Kleiblokken,
huiden en papyrus werden toen gebruikt als
envelop. Met de ontwikkeling van papier werd
in de 19e eeuw ook de envelop gemeengoed.
De Brit Bewer bracht in 1835 de eerste
enveloppen in de handel. Aan het eind van de
19e eeuw ontstond een begin met
standaardisatie in de vorm van benamingen
met daar aan gekoppelde afmetingen. 
De plakrand van een envelop bestaat uit
Arabische gom (is een hars dat vrijkomt als de
schors van een bepaald soort boom is
beschadigd). De gom is eetbaar. Door het te
bevochtigen met speeksel of water wordt de
gom weer plakkend. Zo vies bitter!
 
Normaal is het de kaart die in de envelop zit
die de aandacht trekt bij de ontvanger maar
hoe leuk is het als de envelop alle aandacht
krijgt?
In deze steeds sneller wordende tijd, waarin
vrijwel alles digitaal gaat is een met de hand
versierde envelop daarom extra leuk!
Versier ze met vlaggetjes of ballonnen, zet de
naam er heel gekleurd op of maak er een echt
kunstwerkje van. En zonde, omdat deze
meestal toch weggegooid wordt? Wat dacht je
van de post-sorteerder en de postbode?  
Hebben ze ook eens iets anders in hun handen
dan altijd maar die standaard enveloppen. 
Er zijn al een aantal enveloppen gemaakt en
we hebben op papier nog heel veel
voorbeelden staan. 

ENVELOPPEN DECOREREN


