
De maand maart is aangebroken en we hebben al wat

zonnestralen mogen voelen de afgelopen dagen. Nu we

richting de lente gaan hoop ik dat het er snel meer mogen

worden. Nu ook de maatregelen eraf zijn kunnen we weer

gezellig het terras op en genieten van ons favoriete

drankje. Natuurlijk zien we je graag in het JIJ-huis

verschijnen voor een kopje thee en een fijn gesprek. Voor

deze maand staan er weer leuke activiteiten op de

planning. 

In maart kun je  aan de slag met het maken van een

boekenlegger door middel van weven. Je kan een

bloempotje schilderen zodat je favoriete plantje er extra

leuk uitziet in de vensterbank. Ook kun je een fotolijstje

omtoveren tot een nieuw interieur item. Ben jij benieuwd

naar deze activiteiten? Je leest er meer over  in deze

maandbrief! 

Op zaterdag 5 maart en zaterdag 19 maart opent het

JIJ-huis zijn deuren en is er een inloop. Deze begint om

11:00 en eindigt om 15:30. 

Zoals iedere maand organiseren Anna en Ruth yoga en ben

je welkom om hieraan deel te nemen. 

Anna geeft haar yoga en meditatie op zaterdag 5 maart

en op zaterdag 19 maart. Deze start om 10:30 en duurt

tot 12:00. 

Ruth zal deze maand alleen op 12 maart yoga geven.

Samen met Sylvia organiseren zij dan een Latifa ochtend

van 10:30 tot 12:00 met een uitloop tot 12:30. 
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Op maandag 14 maart verzorgt Shannon Blezer tussen 19:00

en 20:00 een gratis ZOOM sessie voor Stichting JIJ. Ze gaat in

gesprek over thema’s die je van te voren kan aandragen. Ook

als je graag wilt luisteren (zonder camera) of een gedeelte

aanwezig kunt zijn, ben je van harte welkom.

Wij bieden op verschillende dagen in de week een

kookactiviteit aan. Op maandag 21 maart kun je tijdens de

kookactiviteit samen pannenkoeken bakken in het JIJ-huis. De

kookactiviteit is van 17:00 tot 19:00. 

26 maart is er een open dag in het JIJ-huis. Deze dag opent

het JIJ-huis zijn deuren voor mensen die geïnteresseerd zijn in

het aanbod bij stichting JIJ. Zo krijgen ze informatie, kunnen ze

een rondleiding krijgen en advies vragen. Ook kunnen ze

luisteren naar herstelverhalen en een workshop volgen. 

De wandelingen zijn deze maand ook weer terug in ons

programma. Op woensdag 30 maart kun je een stadwandeling

maken met Annemieke, Saskia en Marian. De stadwandeling is

een begeleide wandeling vanaf Stichting JIJ, naar de Erasmus

brug, Kop van Zuid, Noordereiland, Willemsbrug en zo weer

terug naar het JIJ-huis. De wandeling is van 10:30 tot 12:30.

Daarna kun je als je wilt aansluiten bij de lunch! 

Ik wens je een hele fijne maand toe, 

Liefs, 

Anita 

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN 

VOORAF AANMELDEN 

YOGA 

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

Op zaterdag 5 Maart start Anna om 10:30 tot 12:00 met haar

yoga en meditatie sessie. Op zaterdag 19 maart geeft zij haar

tweede yoga en meditatie sessie die ook plaatsvindt van 10:30

tot 12:00

Ook Ruth geeft deze maand weer yoga en deze maand doet zij

samen met Sylvia de Latifa ochtend organiseren. Deze Latifa

ochtend is op 12 maart en begint om 10:30 en duurt tot 12:00.

(met uitloop tot 12:30) 

Deze activiteiten zijn voor 17+



Op vrijdag 4 maart is er een workshop onder leiding

van Frieda Boudesteijn. 

“Mijn naam is Frieda (1983), sinds 2007 heb ik als

coach mijn eigen praktijk in Rotterdam Noord. Ik

coach veelal jongeren en volwassenen met

eetproblematiek en/of autisme en werk daarbij met 

MINDFULNESS EN ZELFLIEFDE

LATIFA

Op zondag 20 maart (16.33 om precies te zijn)

vindt de lente equinox plaats op het noordelijk

halfrond. Op het zuidelijk halfrond begint dan de

herfst. Dag en nacht zijn dan even lang en overal

op de wereld vinden er rituelen plaats om dit te

vieren. De natuur ontwaakt, het wordt warmer en

lichter. De sappen in de bomen beginnen weer te

stromen, de energie is duidelijk voelbaar opwaarts.

Tijdens deze periode zijn we vaak moe, moe van de

donkere, koude, natte, gure dagen die achter ons
liggen en wellicht onze innerlijke roerselen die die donkere dagen oproepen.

Tegelijkertijd kunnen kleine dingen zoals het zien van de eerste sneeuwklokjes en

krokussen. Een voorzichtig begin van lentekriebels. Deze equinox staat voor

schoonmaken en het opruimen. Niet alleen van je huis maar ook van je lichaam en

je innerlijke huis. De Latifa staat daarom ook in het teken daarvan. We keren naar

binnen en vragen om een ontmoeting met ons wezen, onze verlangens, onze hoop

en ons vertrouwen. Wat we mogen en kunnen loslaten zodat we in liefde onszelf

met moed, daad- en draagkracht geven wat nodig is om ons bestaan en verlangen

te realiseren. 

oefeningen. afkomstig vanuit mindfulness trainingen en positieve psychologie. In

2021 is ons creatief werkboek voor meer zelfliefde ‘Hier ben ik’ uitgegeven, een

werkboek met 6 weken lang, iedere dag een oefening met als doel dat je milder en

meer liefdevol naar jezelf toe word. Tijdens de workshop hoop ik dat deelnemers

het positieve effect hiervan mogen ervaren en reik ik hen tools aan die zij in het

dagelijks leven kunnen toepassen om toe te werken naar meer zelfacceptatie en

zelfliefde.”

 

Tijdens deze workshop gaat ze aan de slag met zelfkritiek en zelfliefde. Hierbij

komen er oefeningen aanbod en maakt Frieda ook gebruik van meditatie. De

workshop vind op vrijdag 4 maart plaatst om is van 13:00 tot 14:30 in het JIJ-huis.

Aanmelden kan via: locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

(De workshop gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen)

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl


Op maandag 14 maart verzorgt Shannon Blezer

tussen 19.00 en 20.00 uur een gratis ZOOM sessie

voor Stichting JIJ. Shannon is bekend van het boek

'mijneetstoornisenik' en wil graag tijdens deze

kleinschalige avond met jullie in gesprek gaan over

onderwerpen die jullie van te voren kunnen insturen.

Deelname is enkel voor mensen die zelf problemen

ervaren rondom het eten (geen naasten). Ook als je

graag wilt luisteren (zonder camera) of een gedeelte

aanwezig kunt zijn, ben je van harte welkom. 

STEL JE VRAGEN AAN SHANNON

KOOKACTIVITEIT: PANNENKOEKEN

Op vaste avonden in de week organiseren we een

kookactiviteit in het JIJ-huis. Meestal gebruiken we

onze vaste recepten uit de map. Maar voor deze

maand gaan we op maandag 21 maart pannenkoeken

bakken in het JIJ-huis. De kookactiviteit is van 17:00

tot 19:00

Lijkt dit jou ook leuk? Meld je dan aan via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl. Graag voor 12:00 op

maandag 21 maart. 

Of juist vol te leven in de afwezigheid daarvan.

De eerste Latifa van dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart van 10:30

tot 12:00 met een eventuele uitloop tot 12:30

Er is ruimte voor maximaal 8 deelnemers. Zo houden we de groep klein en

persoonlijk. Om je aan te melden kun je een mailtje sturen naar info@stichting-

jij.nl. Je ontvangt dan een bevestiging en link. Ook als je vragen hebt of thema's

die je graag tijdens deze avond wilt inbrengen, dan mag je dit per mail aan ons

laten weten. Je bent van harte welkom en we zien jou graag! 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl


OPEN DAG 

STADSWANDELING 

INLOOP OP ZATERDAG 

Op zaterdag 26 maart opent het JIJ-huis zijn deuren

tijdens de open dag. Op deze dag kunnen mensen een

rondleiding krijgen, informatie en advies krijgen. Zo

kunnen zij een beeld krijgen van het aanbod van

stichting JIJ. Tijdens de open dag zullen er

herstelverhalen gedeeld worden en vindt er ook een

workshop plaats. 

Op woensdag 30 maart ben je van harte welkom voor een

gezellige stadswandeling in onze mooie stad Rotterdam. 

We organiseren een begeleide wandeling vanaf Stichting JIJ,

naar de Erasmus brug, Kop van Zuid, Noordereiland,

Willemsbrug en zo weer terug naar het JIJ-huis. 

Je kunt tijdens de wandeling kletsen of in stilte meewandelen

als je daar meer behoefte aan hebt, alles is goed. 

Kleed je warm aan, trek goede schoenen aan en vergeet niet

je fles water mee te nemen voor onderweg. We vertrekken om

10:30 uur vanaf het JIJ-huis. Ben je verlaat, bel Annemieke op 06-28952522 mogelijk

kan je nog aansluiten. De wandeling begint om 10:30 en duurt tot 12:30.

Na de wandeling ben je van harte welkom om in het JIJ-huis nog een warm kopje thee

of koffie te drinken en mee te lunchen! 

Aanmelden voor de stadswandeling kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl! 

Normaal gesproken vindt de zaterdaginloop plaats van 10:00 tot 14:30. Van een

aantal leden kregen we terug dat het fijn zou zijn als de inloop wat later zou

starten. Team JIJ heeft hier nagekeken en zijn samen tot de conclusie gekomen om

de inloop een uurtje later te laten plaatsvinden. Vanaf maart zal de inloop op

zaterdag beginnen om 11:00 en duren tot 15:30 uur. 



CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP

Als je deze maand naar de inloop komt, dan

heb je de mogelijkheid om aan de slag te

gaan met karton en wol! We gaan namelijk

weven, en dat doen we op ons eigen

gemaakte weefgetouw! En met dit

weefgetouw gaan we een boekenlegger

maken. Het proces van weven is een erg

ontspannende bezigheid, wat je perfect kunt

doen onder het genot van een bakje thee en

een praatje onderling. De boekenlegger kun

je zelf helemaal vormgeven. Ga je voor één 

BOEKENLEGGER

kleur? Of kies je er meerdere uit en ga je voor een patroontje? It’s all up to you!

Neem er gewoon lekker de tijd voor als je naar de inloop komt, en merk hoe

meditatief het weven bijna kan zijn.

FOTOLIJSTJE

Iedereen heeft wel fotolijstjes in zijn huis hangen,

tegenwoordig worden ze ook verkocht met quotes die je

wat inspiratie kunnen geven. Vorige maand kwam ik een

idee tegen op Pinterest. Het was een tutorial om op glas

te schilderen. Hiermee ben ik aan de slag gegaan en

vond het heel leuk om op een basic fotolijstje een eigen

ontwerp te maken en uiteindelijk op te hangen. Je kan

hiermee alle kanten op en je creativiteit de vrije loop

laten. Deze maand kun je tijdens de inloop aan de 
slag met het maken van een fotolijstje. Of je het nu geheel zwart laat of er met

verf overheen gaat, het kan allemaal! 

BLOEMPOTJE

Heb jij ook planten in huis? Ondanks dat ik weinig

ruimte heb, kom ik vaak met een klein plantje thuis. De

bruine potjes kunnen we zelf ook leuk oplopen met verf.

En dat kun je deze maand ook tijdens de inloop doen.

Zo kun je even je gedachten verzetten terwijl je een

bloempotje in de verf zet. Zo heeft je plantje straks

een mooie potje waardoor hij er extra leuk uitziet in de

vensterbank of op je tafel. 

Deze activiteiten zijn voor 17+


