
De maand augustus verwelkomt ons weer, het is officieel
zomer en misschien ga je nog wel op vakantie of stel je
deze uit voorzorg liever nog even uit. Een vakantie binnen
Nederland kan natuurlijk even fijn en gezellig zijn.
Vergeet in ieder geval niet je rust te nemen als je
vakantie hebt! 

Augustus is de maand waarin we aan de slag gaan met
Macramé plantenhangers, Geluks- en troostdoosjes en
zomerse sfeer potjes maken. 
Ik kijk enorm uit naar je zelfgemaakte plantenhanger,
geluksdoosje of sfeer potje en zie dan ook graag wat voor
moois eruit voortkomt. In deze maandbrief kun je alle
informatie vinden over de activiteiten en alvast wat
inspiratie foto’s! 

Het JIJ-huis is deze maand weer twee keer op zaterdag
geopend. 
Voor deze maand is dat op zaterdag 7 en 21 augustus . 
Je bent welkom vanaf 10:00 tot 14:30. Aanmelden voor de
inloop kan in de nieuwsbrief van week 1 en 3. 

Yoga vindt deze maand eenmaal plaats op 21 augustus , je
bent welkom om 10:30. De yoga is dan rond 12:00
afgelopen. Aanmelden voor de yoga kan in de weekbrief
van week 3. 

Doordat er op 28 augustus open-dag is in het JIJ-huis zal
er geen inloop of yoga zijn en hiervoor valt de yoga en
inloop op dezelfde dag: 21 augustus zoals hierboven al
even beschreven. 

LIEVE JIJ,1 augustus
Jongeren inloop: geluksdoosje 
2 augustus
Geluksdoosje
4 augustus
Macramé
Jongeren inloop: zomers potje
Kookactiviteit
5 augustus
Zomerspotje
Bakactiviteit
Kookactiviteit
7 augustus
Inloop op zaterdag
8 augustus
Jongeren inloop: 
Diamond painting
9 augustus
Macramé
Kookactiviteit
11 augustus
Zomers potje
Jongeren inloop: Geluksdoosje
Kookactiviteit
12 augustus
Geluksdoosje
Kookactiviteit
14 augustus
Workshop eten op
vakantie 
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maandnieuwsbrief

Activiteiten kalender

15 augustus
Jongereninloop: zomers potje 



16 augustus 
Zomers potje
Kookactiviteit
18 augustus
Geluksdoosje
Jongeren inloop: diamond
painting
Kookactiviteit
19 augustus
Macramé
Kookactiviteit
21 augustus
Yoga
Zaterdag inloop
22 augustus
Jongeren inloop: Geluksdoosje
23 augustus
Geluksdoosje
Kookactiviteit
25 augustus
Macramé
Jongeren inloop: zomers potje
Kookactiviteit
Workshop Motivatie

Op zaterdag 14 augustus geeft Suzanne van 11:00-13:00
een thema ochtend over eten op vakantie. Naast haar
werk als coördinator Activiteiten geeft zij onder andere
bij Stichting JIJ ook voedingsadvies. Tijdens deze
ochtend vertelt ze over (anders) eten op/in de vakantie
en zal ze jullie vragen beantwoorden.

We mogen een motivatie workshop aanbieden deze
maand! Onze vrijwilligster Sophie geeft een workshop
over het versterken, vasthouden of juist terugvinden
van je motivatie zodat je weer met volle kracht je weg
naar herstel kunt volgen. Deze workshop wordt
gehouden op woensdag 25 augustus van 19:00-21:00
uur in het JIJ huis. 

Mocht je even willen wandelen in het Kralingse bos om
je hoofd leeg te maken, dan kun je deze maand mee
wandelen met Annemieke en Saskia. Zij gaan op
maandag 30 augustus om 11:00 weer een wandeling
maken in het Kralingse bos (eventueel met hond erbij). 
Je mag in stilte mee wandelen of een praatje houden. 
De keuze is aan jou! 

We wensen je een hele fijne maand toe, 
Anita, Kim en Suzanne.

26 augustus
Zomers potje
Kookactiviteit
28 augustus
Open dag Stichting JIJ
29 augustus
Jongeren inloop: Diamond
painting 
30 augustus
Boswandeling 
Macramé
Kookactiviteit

BELANGRIJKE DATA
Graag vragen we je aandacht voor de volgende data:
Op zaterdag 28 augustus houdt Stichting JIJ haar open
dag. Op deze dag kunnen geïnteresseerden tussen
10:00 en 14:00 uur bij JIJ terecht voor al je vragen,
informatie, een rondleiding en de boekpresentatie van
Shannon Blezer over haar weg van eetstoornis naar
herstel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
info@stichting-jij.nl

Ook organiseren we dit najaar (7 september en 9
november) weer gratis online informatiebijeenkomsten
voor naasten. Aangezien deze online plaatsvinden is
deelname nog makkelijker en er zijn nog voldoende
plekken! Heb, of ben jij een naaste van iemand met
een eetprobleem? Meld je dan aan via info@stichting-
jij.nl



Meld je aan via
info@stichting-jij.nl



WORKSHOP MOTIVATIE: WAT HELPT JOU ER
DOORHEEN?  WOENSDAG 25 AUGUSTUS
"Herken je momenten waarop je het vechten tegen jouw
eetstoornis even beu bent en jezelf afvraagt waarom je nog
door zou vechten? Ikzelf heb qua motivatie veel
schommelingen gehad tijdens mijn herstel. Vaak kreeg ik pas
weer motivatie na een gesprek met mijn hulpverlener, daar
werd het voor mij weer duidelijk waar ik het voor deed. Dit
veranderde op het moment dat ik samen met mijn
hulpverlener een manier had gevonden om zelf mijn motivatie
te verbeelden. Ik maakte een ‘quote placemat’ voor tijdens
het eten, en een ‘moeilijke momenten boekje’ waarin ik en
anderen alles schreef/plakte/tekende wat mij motiveerde.
Deze twee dingen hebben mij erg geholpen. 
Ik had daarna nog steeds momenten dat ik het vechten tegen
de eetstoornis beu was, maar ik had er wel twee
hulpmiddelen bij gekregen die mij door deze moeilijke
momenten heen hielpen.

Op maandag 30 augustus ben je van harte welkom om mee te
gaan met een heerlijke wandeling door het Kralingse Bos! 
Aanmelden kan via de reserveringsprikker en link die je in de
weekbrief ontvangt. In een bevestigingsmail laten we je dan
nog weten of we elkaar in Kralingse bos ontmoeten of
vertrekken vanaf het JIJ-huis. De wandeling is van 11:00-13:00
uur.

WANDELING IN HET KRALINGSE BOS
MAANDAG 30 AUGUSTUS

THEMA OCHTEND: ETEN OP VAKANTIE
ZATERDAG 14 AUGUSTUS
Wanneer je vakantie hebt, of op vakantie bent, is het eten
altijd (net even wat) anders. Dat kan een ander leef ritme zijn,
andere gerechten, andere ingrediënten, andere tijdstippen
etc. Om het nog maar niet over de andere omgeving en
sociale uitjes te hebben! Dit bij elkaar kan veel spanning en
stress geven, iets wat je bij het eten, tijdens je herstel - en
sowieso - niet kunt gebruiken. Met elkaar gaan we in gesprek
om te kijken wat voor jou helpend kan zijn om zo ontspannen
mogelijk om te gaan met verschillende situaties. Inschrijven
kan met de reserveringsprikker via de betreffende weekbrief 
 of locatie@stichting-jij.nl

"
Ik wil graag met jou op zoek gaan naar de dingen die jou
motiveren, en dat (samen) vormgeven. Zodat jij zelf ook iets
hebt om erbij te pakken als je het even moeilijk hebt. Daarom
organiseer ik een workshop motivatie voor iedereen die zich
in het onderwerp herkent en/of er in geïnteresseerd is". 
Meld je aan voor deze waardevolle workshop van onze Sophie
met de reserveringsprikker via de betreffende weekbrief of
locatie@stichting-jij.nl



Hoe gaaf zijn die potjes en Amerikaanse Mason jars die
gevuld zijn met een streng lampjes, waxine lichtje, zand
en schelpen en eruit zien als een heus strand terrarium?!
Soms zijn ze best prijzig, wij dachten: dit kunnen we zelf!
Ga tijdens de inloop aan de slag met drijfhout, zand,
steentjes, schelpen en maak jouw eigen zomerse
tafereel! In de beschrijving hebben we tal van
voorbeeldjes gezet, want de mogelijkheden zijn
eindeloos. Wat dacht je er bijvoorbeeld van om zoals hier
rechts een herinnering van te maken met behulp van
een foto die je meeneemt en het gebruik van glas
markeerstiften. Of macramé een visnet om het glazen
potje heen en versier het geheel met grote en kleinere
schelpen. Succes gegarandeerd!

ZOMERS SFEER POTJE

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS 
DE INLOOP

MACRAMÉ PLANTHANGERS

Macramé is een handwerktechniek waardoor je door
middel van knopen, die je met de hand legt, een
patroon krijgt. Je kunt het zo gek niet bedenken of het
is wel te macrameeén. Denk aan tassen,
plantenhangers, omslagdoek, wanddecoraties,
dromenvangers, armbandjes en zelfs teenslippers.
Oefen tijdens de inloop met speciaal katoenen
macramé draad in verschillende diktes en kleuren en
ga aan de slag met de makkelijke- en moeilijkere
soorten knopen om zo tot een mooie planthanger te
komen.

GELUKS-/TROOSTDOOSJE
Ik zou je in een doosje willen doen.... dat kan met deze
geluksdoosjes! In het JIJ-huis zijn tal van blanco
luciferdoosjes te vinden en doosjes van hard papier in
hart-, ovaal- en stervorm. Door ze te beplakken, in te
kleuren, te beschrijven, te verven et cetera geef je jouw
troost- of geluksdoosje jouw eigen uiterlijk en betekenis.
Het doosje is klein genoeg om in je zak of tas te stoppen,
zodat je het in de buurt hebt wanneer je het nodig hebt,
maar het is uiteraard ook een mooi gebaar om aan
iemand te geven, die door een moeilijke periode gaat,
als blijk van troost. 


