
We zijn aangekomen in de vierde maand van het jaar, namelijk

april. Een maand met wat feestdagen waaronder Pasen en

Koningsdag. Maar April is ook de maand waarin de

weersverwachting toch nog even omslaat. Gelukkig ben je

sowieso welkom in het JIJ-huis ongeacht of het regent, sneeuwt

of als er een mooie zon aan de hemel staat.

Deze maand kun je aan de slag gaan met het opleuken van cd’s

door middel van verf, kun je leren hoe je kunt knopen en zo bijv.

een armbandje maken. Of je kunt je aan de slag met het maken

van een slaapmasker, zodat het licht in je slaapkamer je niet

meer zal belemmeren. 

Op zaterdag 2 april en zaterdag 16 april 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 2 april en op zaterdag 16 april. Deze

start om 10:30 en duurt tot 12:00. 

Ruth zal deze maand drie keer yoga geven. Zo kun je bij haar

aansluiten op zaterdag 9 april, zaterdag 23 april en

zaterdag 30 april. Ook deze yogasessies starten om 10:30 en

eindigen om 12:00. 

Op zaterdag 9 april verzorgt Cynthia een training over hoe je

bewuster om kan gaan met je onderbewustzijn. Door middel van

uitleg en oefeningen wil ze bewustwording creëren op het

gebied van onze gedachten en ons onderbewustzijn. Deze

training zal plaatsvinden in het JIJ-huis van 13:00 tot 14:00. 

Wil JIJ dit niet missen? Aanmelden kan via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl

Stichting JIJStichting JIJ  
M A A N D B R I E F  A P R I LM A A N D B R I E F  A P R I L

AGENDA 

 
2 April

Reguliere inloop 
yoga en meditatie 

3 april 

Jongereninloop: Wandelen

4 april 

Reguliere inloop: Cd's 

Kookactiviteit 
 
6 april 

Reguliere inloop: Slaapmasker

Kookactiviteit 
Jongereninloop: Happy stones

7 april

Reguliere inloop: Knopen
Kookactiviteit 

9 april 

Yoga 
Training: Onderbewustzijn 

10 april

Jongereninloop: Skipbo

11 april  

Reguliere inloop: Knopen

Kookactiviteit 

13 april 

Reguliere inloop: Cd's

Kookactiviteit 
Jongereninloop: Loombandjes

14 april

Reguliere inloop: Slaapmasker

Kookactiviteit 

15 april

Lezing met Patricia: 
Herstelverhaal 

16 april 

Reguliere inloop 
Yoga en meditatie 

LIEVE JIJ,



17 april 

Jongereninloop: Geocaching 

18 april 

JIJ-huis gesloten: Tweede
Paasdag 

20 april 

Reguliere inloop: Slaap masker

Bakken: Chocolade koekjes 

Kookactiviteit
Jongereninloop: Happy stones

Informatiebijeenkomst: Naasten

21 april 

Reguliere inloop: Cd's 

Kookactiviteit 

23 april 

Yoga 

24 april 

Jongereninloop: Wandelen

25 april 

Reguliere inloop: Cd's 

Workshop: Servies decoreren

Kookactiviteit 

27 april 

JIJ-huis gesloten: koningsdag 

28 april 

Reguliere inloop: Knopen

Kookactiviteit

30 april 

Yoga 
 

Op vrijdag 15 april gaat Patricia Ebeli een lezing geven waarin ze

haar ervaringsverhaal komt vertellen. Patricia is wandelcoach en

ervaringsdeskundige op het gebied van eetproblematiek. Naast het

delen van haar verhaal wil ze je ook graag kennis laten maken met

wandelcoaching. Hier zal zij uiteraard ook meer over vertellen. 

De lezing vind plaats vind plaats in het JIJ-huis van 19:00 tot

20:00. Wil jij hierbij zijn? Aanmelden kan via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl

Woensdag 20 april gaan we weer een keertje bakken in het

JIJ-huis. Deze keer kun je op de woensdag chocolade chip

koekjes maken tijdens de inloopuren. Naast dat we ze gezellig

met elkaar kunnen gaan bakken, kunnen we daarna ook

genieten van een koekje bij thee. 

Maandag 25 april kun je tijdens de inloop aansluiten bij een

workshop servies decoreren. Tijdens deze workshop kun je

servies opleuken door middel van stiften. Onder het genot van

een kop thee of koffie gaan we met elkaar aan de slag. 

Op maandag 18 april en woensdag 27 april is het JIJ-huis in

verband met Tweede Paasdag en Koningsdag gesloten. 

Ik wens je een hele fijne maand toe, 

Liefs,

Anita

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN 

VOORAF AANMELDEN 

Deze activiteiten zijn voor 17+

YOGA 

Deze maand bieden we 5 yoga

momenten aan in het JIJ-huis. 

En een fanatieke yogabeoefenaar zal

je vertellen dat yoga veel

positieve effecten heeft.

Het heeft positieve effecten op zowel mentaal als fysiek vlak.

Dit komt mede doordat yoga lichaam en geest verbindt door

middel van de ademhaling. Het zou kunnen helpen om beter in

slaap te komen bijv. door een restoratieve vorm van yoga. 

Denk hierbij aan Nidra.
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Op zaterdag 9 april geeft Cynthia een training over 

het onder bewustzijn. Cynthia is een holistische

gezondheidscoach die vroeger vrij onzeker was over

zichzelf en heel veel aan het nadenken was over al

haar onzekerheden. Ze heeft door de jaren geleerd hoe

ze meer rust en balans kan creëren in haar leven, door

simpelweg haar “mindset” te veranderen. 

BEWUSTER MET JE ONBEWUSTZIJN

tijdens deze training zien hoeveel impact jouw gedachten op je gemoedstoestand

kunnen hebben en hoe je deze kan ombuigen naar positieve gedachten.

Tijdens deze training ga je aan de slag om bewuster te worden van onderbewustzijn. 

Je krijgt er kennis over en ook hoe verschillende emoties hier tot stand komen. Er zijn

verschillende oefeningen die visueel gericht zijn en ook gericht zijn op je ademhaling. 

Zo hoopt Cynthia je meer bewustzijn te laten creëren op het gebied van je

onderbewustzijn en je gedachten. Zelfliefde en dankbaarheid zijn ook thema’s die aan

bod zullen komen tijdens deze training. 

Je bent van harte welkom tijdens deze training. Hij zal plaatsvinden in het JIJ-huis van

13:00 tot 14:00.

Ben JIJ er ook bij? Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 

Dit zou ervoor kunnen zorgen dat je de dag beter afsluit en je ontdoet van alle

prikkels die je de dag hebt binnengekregen. Hierdoor kan je je beter ontspannen

en helpt het je zenuwstelsel tot rust komen. 

Onze yoga docenten Ruth en Anna geven deze maand weer yoga en meditatie

waar je aan kunt deelnemen. Zo kun je op 2 april en 16 april yoga en meditatie

volgen bij Anna en op zaterdag 9, 23 en 30 april bij Ruth. Aanmelden kan via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 

Aan de hand van diverse methodes laat Cynthia jou 

HERSTELVERHAAL

Op vrijdag 15 april gaat Patricia Ebeli een lezing geven

waarin ze haar ervaringsverhaal komt vertellen. Patricia is

wandelcoach en ervaringsdeskundige op het gebied van

eetproblematiek. Naast het delen van haar verhaal wil ze je

ook graag kennis laten maken met wandelcoaching. 



“Wandelcoaching is niets anders dan coaching in de buitenlucht, in de natuur.

Als wandelcoach maak ik gebruik van de krachtige eigenschappen van de

natuur. De natuur dient namelijk als spiegel én inspiratiebron. Wandelend in

de natuur leer je weer te ontspannen en herstellen, ervaar je wat werkelijk

belangrijk voor je is en waar je blij van wordt. Door beter voor jezelf te zorgen

en milder naar jezelf te kijken kom je meer in je kracht te staan.” 

De lezing vind plaats vindt plaats in het JIJ-huis van 19:00 tot 20:00. Wil jij

hierbij zijn? Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl

BAKKEN - CHOCOLATE CHIP KOEKJES
Woensdag 20 april gaan we weer een keertje bakken

in het JIJ-huis. Deze keer kun je op de woensdag

chocolade chip koekjes maken tijdens de inloop uren.

Naast dat we ze gezellig met elkaar kunnen gaan

bakken, kunnen we daarna ook genieten van een

koekje bij thee. Help JIJ mee? 

WORKSHOP SERVIES DECOREREN

INFORMATIEBIJEENKOMST 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 informatiebijeenkomst (20 april 2022) en/of

workshop (1 juni 2022)

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

Maandag 25 april kun je tijdens de inloop aansluiten bij een

workshop servies decoreren. Wellicht heb je tijdens de inloop

al eens geoefend met deze activiteit. Tijdens deze workshop

kun je servies opleuken door middel van stiften. 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl


DATA JIJ-HUIS GESLOTEN

In april is het JIJ-huis een op twee data gesloten. Dit is in verband

met feestdagen. Hieronder vind je een overzichtje van de data. 

maandag 16 april - Tweede Paasdag 

woensdag 27 april - Koningsdag 

Op de andere data dat het JIJ-huis open is, verwelkomen we

graag! 

Dit kan met een tekening of een leuke quote in handlettering. Je kan hier echt alle

kanten mee op en je creativiteit de vrije loop laten gaan. Ondertussen kun je met ons

mee kletsen en genieten van een kopje thee of koffie. 

De workshop zal beginnen om 13:30, maar later aansluiten is helemaal geen probleem!

 

Mocht je thuis nog een oud bord of kommetje hebben die je graag zou willen opfleuren

dan ben je vrij om deze mee te nemen. Wie weet kunnen we hem omtoveren tot je nieuwe

favoriete ontbijtbord of thee mok. 

Sluit JIJ ook gezellig aan? 

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP

Deze activiteiten zijn voor 17+

SLAAPMASKER

De zomertijd is weer ingegaan, wat betekent dat het

ook later donker gaat worden. Gelukkig hebben wij

hier een oplossing voor, waar we deze maand tijdens

de inloop mee aan de slag gaan. We gaan namelijk

ons eigen slaapmasker maken! We gaan werken met

stofjes en naald en draad. Je kan hierdoor helemaal

zelf bepalen hoe je slaapmaskertje eruit komt te zien. 

Ook kun je ervoor kiezen om hem te decoreren, met bijvoorbeeld een gezichtje en

oortjes, zoals je dat soms wel ziet bij slaapmaskers die je in de winkel kunt kopen. 

It's all up to you! 

CD"S VERVEN

Vroeger draaide we regelmatig een cd, echter is dit door de loop der jaren

veranderd. Vele laptops hebben geen cd speler meer en veel mensen hebben

dan ook de cd ingeruild voor een app zoals spotify.



Nu de LP´s terug komen is er misschien een kans dat

ook de cd een nieuw leven gaat krijgen over een tijd.

De cd´s die je kan gaan beschilderen tijdens de inloop

krijgen sowieso een nieuw leven. 

je kan aan de slag met verf om een eigen werk op de

cd te maken. Je kan ze in je kamer ophangen als

decoratie. Zo kun je je kamer deze dagen een beetje

opleuken.

KNOPEN MET TOUW

Misschien ken je deze vriendschapsarmbandjes van

vroeger nog wel? Ook met deze activiteit doen we

even een stap terug in de tijd en kan je leren knopen.

Met verschillende patronen kun je namelijk harstikke

leuke armbandjes maken om zelf te dragen als het

weer wat warmer wordt, maar ze zijn ook leuk om als

cadeautje weg te geven aan iemand anders. 

Je kunt aan de slag met verschillende kleuren touw en

hoe ingewikkeld je het wil, mag je zelf bepalen.

Met het knopen van een armbandje kan je in iedergeval even je gedachten

verzetten en met je handen bezig zijn. 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 

Deze activiteiten zijn voor 14 t/m 17 jaar

HAPPY STONES

Een Happy Stone is een steen die door iemand mooi

beschilderd is en vervolgens ergens is neergelegd

om de vinder ervan blij te maken. Als je zo'n steen

vindt mag je deze meenemen naar huis, of op een

ander plekje neerleggen om iemand anders een

geluksmomentje te bezorgen. Er zijn zelfs

Facebookgroepen zoals ‘Keitof’ waarop je een

gevonden steen kunt melden. De maker schrijft

achter op de steen ‘Keitof’ en zijn of haar postcode

en degene die hem heeft gevonden kan dit op de site melden en hem weer verder

laten zwerven. Zo kun je uiteindelijk door het hele land stenen vinden met

postcodes van een stuk verder. De stenen zijn er van eenvoudig tot professioneel,

en met hoopgevende woorden tot hele portretten erop.



LOOMBANDJES MAKEN

Loombands wie kent het nou niet. Loombands zijn kleine

elastiekjes waarmee je allerlei soorten sieraden en

accessoires kunt maken. Loomen is absoluut geen

eenmalige bezigheid omdat je elke keer nieuwe

ontwerpen kunt maken met bijvoorbeeld weer andere

kleurtjes en je het zo moeilijk kan maken als je wilt.

Naast een armband kan je ook een sleutelhanger of 
Ketting maken. De single stitch armbandje is het meest eenvoudige ontwerp om

loom armbandjes te maken. Nadat je deze handeling onder controle hebt kun je

doorgaan naar triple single en vervolgens de visgraat (Fishtale). Zo zie je maar

weer dat je het echt onder de knie moet krijgen voordat je zomaar alles kunt maken

wat je wilt.

GEOCACHING

Geoaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar je

opzoek gaat naar een verstopte schat door middel van

GPS coördinaten. Het doel van gecoaching is een

verstopte schat vinden. Soms is het heel klein. Als je de

geochach vind zit daar ook een logboek bij waar je je

naam, datum en uur van de vondst moet vastleggen. Als

de geocoaches wat groter zijn kun je ook ‘’goodies ‘’

vinden zoals speelgoed, munten of gecoaching

trackables. De bedoeling hiervan is dat als je er iets

uitneemt je ook iets evenwaardigs in de plaats legt. 

17 april gaan we samen vanuit het Jij-huis op pad en opzoek naar een

geocoach! Tijdens deze wandeling gaan we door middel van coördinaten kijken

of wij er een kunnen vinden. Naast samenwerken kan iedereen ook met elkaar

kletsen tijdens de wandeling en je hoofd leeg maken. We beginnen om 10:30 en

zijn weer terug om 12:30. 

WANDELEN

Wandel op 3 of 24 april mee en maak even je hoofd leeg

tijdens een rondje in het Kralingse bos. Je mag er zelf voor

kiezen of je in gesprek gaat of liever lekker in stilte wil

wandelen. Kijk zelf waar jij behoefte aan hebt! 

De wandeling start vanaf het JIJ-huis en begint om 10:30 en

duurt tot 12:00.

https://www.loombandswebshop.nl/loomarmband-maken

