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Deelnemers doelgroepbijeenkomst:

Zorgen om (ex-)psychiatrische mensen
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Voor de vierde maal is onlangs een doelgroepbijeenkomst
georganiseerd. Op 18 maart waren vertetenwoordigers van
de doelgroep en enkele afgevaardigden van instellingen of
belangenorganisaties aanwezig in het gebouw van de
Kesslerstichting om te reageren op Maatschappelilk Herstel.
Kenmerkend voor de reacties is de geíinge bekendheid ten
aan2ien van Maatschappelirk Herstel en de gezamenlijke zorg
om het groeiend aantal psychiatÍisch patiënten dat zwerít.

De voorzitter van het Comité
Hou-vast, Huub Donken,
gaÍ eerst een korte toelich-
ting op hetgeen globaal de
afgelopen twee jaar is

bereikt. Voor de dak- en
thuislozen is er de verkoop
van de straatkrant tot stand
gekomen, voor ex-verslaaf-
den en (ex) psychiatrasche

mensen i5 er het project
Vriendendienst en op het
gebied van werken is er veel
beíeikt door bemiddeling bij
het vinden van werk. Alleen

al vanuit Exodus vonden in

1996 zo'n 80 mensen een
werkkíng. ln totaal zijn er
inmiddels 10OO mensen
bereikt.
Maar er is volgens Huub
Donken nog veel te doen.
Zo betreurt hij het dat bii
voorbeeld afgelopen winter
de opvang van daklozen te
wensen overliet. Hij hoopt
dat de samenwerking en
afstemming tussen deze
organisaties in de toekomst
verbetert.

Wat merkt u van
inaatschappelijk
HeÍstel?
Uit de reacties op deze vraag
wordt al snel duidelijk dat
velen het Houvast Bulletin
niet kennen. Sterker nog,
velen weten niet wat Maat-
schappelijk Herstel is, ook
niet vanuit de instelling waaÍ
zii wonen of mee te maken
hebben.

Het blrkt bijvoorbeeld niet
bekend te zijn dat de jonge-
man die nu bij de Kessler-

stichting woont gebruik zou
kunnen maken van het zorg-
dakcontract. Dil is een
mogelrkheid om onder
begeleiding tijdelÍk samen
met iemand een ílat te
bewonen met als doel na
enige tid zelfstandig te gaan

De vertegenwoordigster van
het Leger des Heils stelt voor
om in het Houvast Bulletin
compact een beschrirving

van Maatschapppeliik Heííel
op te nemen, wat ook voor
de werkers en groepsleiders

goed zou zijn. Voorts pleit zij

ervoor dat de instellingen de
bewoners wijzen op deze bij-.
eenkomsten en hen stimule-
ren ernaar toe te gaan.
Huub Donken garandeert
dat in het vervolg bij alle
instellingen de Houvast bul-
letins op de leestaÍels zullen
liggen.
Op de uitnodiging om eens
op een bewonersvergadering
van de Kesslerstichting te
komen vertellen over Maat-
rchappelÍk He6tel reageert-
Huub Donken positief.

Dat ondersteuning ten aan-
zien van wonen, werken en
welzijn wenselijk en nodig is,

wordt duidelijk onderstreept
door de aanwezigen. "Wij
zien zo vaak dat iemand het
niet íedt en weer hieí terug
komt." Eí zou volgens enke-
len zelÍs met hardere hand
opgetreden mogen worden.

Een deelnemer vraagt naar
de stand van zaken ten aan-
zien van de toe8ezegde 4 x
1OO woningen. Huub Don-
ken legt uit dat daar de eer-
dergenoemde f lats onderdeel
van uitmaken. lnmiddels
wonen zo'n 25 ex-gedeti-
neeíden in een flat met
begeleiding. Dit geldt ook
voor ex-verslaaÍden en de
verwachtng is dat er het
komende jaar zeker 10O

mensen van dit 'zorgdakcon-
tract' gebruik zullen maken.

Op de vraag hoe het straks
verder zal gaan met Maat-
schappelijk He6tel, vertelt
Huub Donken dat na 'í 998
de extra subsidie voor Maat-
schappelÍk Herstelproiecten
stopt. Maar dat betekent
niet dat de aandacht voor
deze mensen mag verslap-
pen.

Jan Eerbeek benadrukt dat
Maatschappelïk HeÍstel met
kracht moet worden voort-
gezet. "We zullen moeten
blrven kijken naar de meest
kwetsbare groepen. Het is

van levensbelang de aan-

Jan Eerbeek terug in
gemeenteraad

Op 13 maart is Jan Eeíbeek geïnstalleerd als lid van de Haagse gemeenteraad. Hij volgt de heer Den
Dulk op en heeft er desgevraagd veel zin in om vanaf deze plek weer te kunnen bijdíagen aan het pro-
ces van Maatschappelijk HeÍ5tel. Eerbeek diende tijdens zijn eerdere lidmaatschap van de gemeenteraad
de motie in die geleid heeft tot het programma MaatschappelÍk Herstel. Eerbeek: ,,Het CDA zal eÍ alles
aan doen dat MaatschappelÍk Herstel in de volgende raadsperiode wordt voortgezet, want deze men-
sen hebben er recht op dat wij hen perpectief bieden."
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