Stichting JIJ
MAANDNIEUWSBRIEF FEBRUARI

AGENDA
2 februari
Regenboog macramé

LIEVE JIJ,
Januari is voorbij, de maand waar sommigen wellicht wat

Jongereninloop

tegenop zagen. Gelukkig staat er een nieuwe maand voor de

Kookactiviteit

deur, die ons mooie herinneringen mag brengen. Er zijn meer
versoepelingen in het land. Hierdoor kunnen we onze tijd weer

3 februari
Geurzakjes
Kookactiviteit

besteden aan een leuke film of even een hapje eten in een
favoriet restaurant. We zien je hopelijk in februari in het JIJhuis, waar je even tot rust kan komen en kan kletsen met een

5 februari

kopje thee.

Inloop
Yoga met Ruth

6 februari

Een nieuwe maand betekent ook nieuwe activiteiten. Zo kun je
aan de slag met het maken van een regenboog met macramé.
Je kunt lavendel geurzakjes maken en een kartonnen lampje in

Jongereninloop

elkaar zetten. Meer informatie over deze activiteiten lees je in

7 februari

deze nieuwsbrief!

Kartonnen lampje
Kookactiviteit

9 februari

Twee keer deze maand kun je op een zaterdag aanschuiven bij
de inloop. Je bent welkom op

Jongereninloop

19 februari .
e i n d i g t o m 14:30.

zaterdag

Geurzakjes

en

zaterdag 5 februari

en

De inloop op zaterdag begint om

10:00

Kookactiviteit

De yoga lessen mogen ook niet ontbreken deze maand. Anna

10 februari
Regenboog macramé
Vision board maken

zaterdag 5 februari d e y o g a e n
10:30 e n d u u r t t o t 12:00 . R u t h g e e f t

verzorgt op

meditatie. Deze

start om

op twee

zaterdagen haar yoga les. Deze vinden plaats op

Kookactiviteit

februari en

12 februari

10:30

zaterdag 26 februari .

zaterdag 12

Ook bij Ruth ben je vanaf

welkom bij de yoga. De yoga duurt tot

12:00 .

Yoga met Ruth

13 februari
Jongereninloop

Donderdag 10 februari

verzorgt een van onze vrijwilliger

Birgit een workshop, die plaatsvindt tijdens de inloop. Ze gaat
aan de slag met het maken van een vision board. Je kun samen
met haar aan de slag gaan met het visualiseren van je dromen
en doelen.

14 februari

Maandag 14 Februari

de dag die in het teken staat van de

Regenboog macramé

liefde. We laten deze dag niet zomaar aan ons voorbij gaan. Je

Bakactiviteit

kunt cup cakes bakken in het JIJ-huis, deze mogen achteraf ook

Kookactiviteit

versiert worden. Natuurlijk kunnen we na het bakken ook

16 februari
Kartonnen lampje
Jongereninloop

genieten van een cup cake en een kopje thee.
Mocht je tijdens de inloop zin hebben om mee te helpen, ben
je van harte welkom!

Kookactiviteit

17 februari
Geurzakjes

Maandag 21 februari

kun je een introductie bijeenkomst van

The Work bijwonen. The Work is een methode ontwikkeld door
Byron Katie, die kan helpen gedachtes die je belasten te

Kookactiviteit

identificeren. Het helpt bij het onderzoeken van je gedachten

19 februari

en kan helpen om meer rust en verbinding met jezelf te vinden.

Inloop

Vrijwilliger Sabine neemt je tijdens deze introductie

20 februari

bijeenkomst mee in deze methode. De introductie bijeenkomst
begint om

Jongereninloop

19:30

en duurt tot

21:00 .

21 februari

We wensen je een hele fijne maand!

Geurzakjes

Liefs, Anita en Jenske

Kookactiviteit
The Work

23 februari
Regenboog macramé
Jongereninloop
Kookactiviteit
Workshop naasten

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN
VOORAF AANMELDEN
De activiteiten zijn voor zowel jongeren (14 t/m 17) als voor 17+

YOGA
Ongeveer een half miljoen Nederlanders staan geregeld op
een yogamatje. Velen doen het omdat yoga je rust kan bieden

24 februari

en je kan oefenen om meer tot jezelf te komen. Naast dat kan

Kartonnen lampje

het je soepeler en sterker maken. De wetenschap toont steeds

26 februari

meer interesse in yoga en de effecten die het op je brein
heeft. Het kan onder andere helpen tegen slaapproblemen.

Yoga met Ruth

Het leven is al stressvol genoeg en we hebben het vaak zo

27 februari

druk dat we vergeten stil te staan. Daarom kan het fijn zijn om

Jongeren inloop

in de ochtend of op welk tijdstip van de dag even bewust
bezig te zijn met je ademhaling. Zo kom je ook met je hoofd

28 februari

weer in het hier-en nu.

Kartonnen lampje
Kookactiviteit

Yoga verlaagt namelijk de hoeveelheid stresshormonen,
De activiteiten zijn voor

cholesterol en ontstekingsstoffen in ons bloed. Ook schijnt het

zowel jongeren (14 t/m 17)

effect te hebben op een neurotransmitter genaamd gaba. Dit

als voor 17+

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.

Deze maand bieden we drie yoga momenten in het JIJ-huis aan!
Op zaterdag

5 februari

start Anna om

10:30

tot

12:00

met haar

yoga en meditatie sessie. Ook Ruth geeft deze maand weer

12 e n 26 februari .
12:00 .

haar yoga en dit doet zij op zaterdag
starten ook om

10:30

en duren tot

Deze

VISION BOARD
Waarschijnlijk heb je ooit wel eens op school of op therapie een
collage gemaakt over een project of activiteit.
Maar heb je ooit wel eens een groot vel volgeplakt met al jouw
dromen, wensen en doelen voor de toekomst? Hoe zou jou
ideale leven eruitzien zonder eetstoornis? Wat zou je graag
willen bereiken?

Op donderdag

10 februari

kun je tijdens de inloop aan de

slag gaan met een hoop tijdschriften om onze dromen tot
leven te wekken! Soms lijken je dromen en wensen heel
ver van je af te staan. Het is hiermee dan ook de
bedoeling in te gaan zien en te gaan voelen dat ze echt
haalbaar zijn! Hierdoor haal je je dromen wat dichterbij.
Je kunt naar huis met een collage van al je doelen en
redenen om ook in de donkere dagen jezelf in te kunnen
zetten voor al die dingen die je zo graag nog zou willen
behalen. Kom JIJ ook?

BAKACTIVITEIT
14 februari

is de dag die in het teken staat van de

liefde. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan. Daarom kan je tijdens de inloop van 14
februari cup cakes bakken (en versieren)
Bak met ons mee en geniet ondertussen van een
kopje thee of koffie en een gezellig gesprekje.

THE WORK - INTRODUCTIE
The Work

van Byron Katie is een methode die kan

helpen gedachtes die je belasten te identificeren en te
onderzoeken en je zo helpen weer meer rust en
verbinding met jezelf te vinden.

Byron Kathleen Reid werd ernstig depressief toen zij in
de dertig was. Gedurende een periode van tien jaar
nam haar depressie alsmaar toe en Katie was zelden in
staat haar slaapkamer te verlaten.
Katie zag dat ze leed wanneer ze haar gedachten
geloofde, en niet leed wanneer ze haar gedachten niet
geloofde. Wat de oorzaak was van haar depressie, lag niet in de wereld om haar
heen, maar in wat zij geloofde over de wereld om haar heen. Ze zag dat onze poging
om geluk te vinden omgekeerd werkte. In plaats van hopeloos te proberen de wereld
aan te passen aan onze gedachten over hoe het ‘zou moeten’ zijn, kunnen we deze
gedachten onderzoeken. En door de realiteit te aanvaarden zoals deze is.

Onze vrijwilliger Sabine Raatschen heeft zich al een aantal jaar verdiept in deze
methode en geeft op

maandag 21 februari

een introductie bijeenkomt waarin ze

19:30
locatiejijhuis@stichting-jij.nl .

uitleg gaat geven over deze methode. Hij start om
kunt je aanmelden via

en zal duren tot

21:00 .

Je

Aan de hand van de aanmeldingen bij de eerste introductie bijeenkomst kan er een
vervolg georganiseerd worden waarin je zelf kan gaan oefenen met The Work en hoe
je dit echt kan toepassen binnen je eigen leven.

ONLINE WORKSHOP VOOR NAASTEN
Als naaste van iemand die kampt met eetproblematiek kom
je soms voor lastige situaties te staan.
Daarom staat Stichting JIJ ook graag voor hen klaar. Zo
kan je als ouder, zus/broer, partner, familie of vriend(in)
aanschuiven bij de gratis online workshop op
De workshop begint om

19:30

23 februari .

en duurt tot ongeveer

21:00

Je kunt hiervoor iemand uitnodigen die kan deelnemen aan
de workshop.

Beide bijeenkomsten worden begeleid door twee ervaringsdeskundigen.
Er zal naast het uitreiken van praktische tips en advies ruimte zijn voor eigen inbreng
en het uitwisselen van ervaringen.
Meer weten of inschrijven? Bekijk dan het filmpje op onze website of neem contact op
via:

info@stichting-jij.nl

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
Regenboog macramé
Macramé is een handwerktechniek, verwant
aan kantklossen, die bestaat uit het knopen
van draden zodat een patroon verschijnt.
Deze draden worden met de hand geknoopt.
De oorsprong van macramé ligt in het
Midden-Oosten. In de 13de eeuw werkt het
gebruikt om geknoopte patronen te maken
die over de kamelen en paarden gelegd kon
worden. Dit hielp om vliegen af te weren in
de snikhete woestijn. Later werd het ook
gebruikt om de kledij mee te versieren en

werd het overtollige draad op bijv. Sjaals en handdoeken geknoopt om af te
kunnen werken. In China knoopten zeelieden macramé om tijd te doden op het
schip waar ze werkten. Op land werden hun kunstwerken verhandeld tegen andere
goederen waardoor macramé snel populair werd. Uiteindelijk kwam deze
knoopkunst via Spanje Europa binnen. Macramé was er in het begin alleen in een
natuurlijke, beige kleur. Tegenwoordig vind je het in alle kleuren van de regenboog.

Een tijdje geleden kom je plantenhangers maken in het JIJ-huis. Maar je kan er veel
meer leuke dingen mee maken, zoals sleutelhangers of wandkleden. Deze maand
gaan wij aan de slag met het maken van regenbogen.

Lavendel geurzakjes
Ook kun je tijdens de inloop een eigen geurzakje
maken. Geurzakjes komen oorspronkelijk uit China
en werden vroeger o.a. gebruikt om insecten mee af
te weren. Later werd het een liefdessymbool. Er
bestaan ook geurzakjes die je bijvoorbeeld in je
kledingkast kan leggen, om zo je kleding van een
frisse geur te voorzien.

Deze maand gaan wij onszelf wat liefde geven. Want zelfliefde is enorm belangrijk.
Daarom gaan we aan de slag met het maken van een geurzakje gevuld met
lavendel. Zo heb je alvast een cadeautje aan jezelf. Lavendel is een geurend kruid,
en deze staat erom bekend om te helpen met ontspannen. Ook zou het een
bijdrage kunnen leveren aan het in slaap komen.

Kartonnen lampje
Ondanks dat de dagen steeds wat lichter
worden, kan het soms toch nog wat donker
aanvoelen. Tijd om wat licht in de duisternis
aan te brengen met deze kartonnen lampjes.
Het lijkt op enorm veel werk, maar het eind
resultaat mag er zeker zijn!

Deze creatieve activiteit zorgt dankzij het
leuke patroon voor een hele gezellige sfeer in
huis, en je kan hem ook nog eens aanpassen
aan jouw eigen interieur door middel van verf als jij dat zou willen.
Kies een mooie kleur uit of meng er zelf eentje, zodat het lampje helemaal tot zijn
recht komt in jouw woonkamer of slaapkamer.

