
NICE TO KNOW
ABOUT

 EXPEX MIDDEN-
HOLLAND

Yes
 

 We gaan bij ons wekelijkse
ervaringscafé op dinsdag

verschillende nieuwe dingen
aanbieden: 

een Kr8-groep, hardlopen, 1x per
maand koken (plus eten) én er staan

leuke activiteiten gepland. 
Nieuwsgierig?

 Kijk dan op insta of facebook voor
de poster met alle info!
(expexmiddenholland)

  

Quote van de
maand... 

Julia: "Ik moest mijn verleden op de
een of andere manier gaan

accepteren ipv het willen vergeten.
Toen kreeg ik een appje van een

vriendin. ‘Is dit iets voor jou?’.
Het ging over Expex MH.

En dat klikte meteen. Nu heb ik
geleerd mijn ervaring in te zetten om
andere jongeren te steunen: dat was

precies wat ik nodig had om mijn
verleden te accepteren." 

Kijken...

Als suïcidale uitingen je dag kleuren:
wat doet dat dan met jou en mij?’

De titel van een onderzoek waar we
met ExpEx Midden-Holland bij

betrokken zijn geweest.
.Er is oa een voorlichtingsfilm
gemaakt, met adviezen voor

hulpverleners. Door jongeren,
hulpverleners en ExpEx MH. 

Kijken kan via 
https://www.youtube.com/watch?

v=K86I8dZYQUo
 
 

Wist je dat...

We op zoek zijn naar mensen die het
leuk vinden om eens een workshop te

geven?
Dus kan je fotograferen, vloggen,

schilderen, dichten, boetseren, geef
je yoga, graffitiworkshops,

weerbaarheidstraining of iets anders
wat leuk kan zijn voor jongeren..... Én

vind je het leuk om iets voor ons te
betekenen?  

Dan worden we heel blij als je ons
wat laat weten! 

Mooie samenwerking...

Drie van onze ExpEx dragen bij aan Future The Crowd: een
platform voor jongeren, met als missie jongeren ervan te
doordrenken dat zij de eigenaar zijn van hun eigen leven,

hun eigen toekomst en hun eigen nu. En hen
gereedschappen aan te reiken waarmee zij en alléén zij de

richting bepalen waarin dat leven mag gaan groeien. 
Kijk vooral even op www.futurethecrowd.nl of op insta:

crowdmembers
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VOORLICHTING...
We geven met ExpEx Midden-Holland voorlichting over eetproblemen. 

Wat is het, wat zijn onze ervaringen en wat kan helpend zijn? 
Online op 26 april van 16.00-17.00 uur

https://www.youtube.com/watch?v=K86I8dZYQUo


Heb je een vraag, idee, wil je je aanmelden of...

neem dan contact op met Sanne, 
coördinator ExpEx Midden-Holland

expex@kernkracht.nl

ExpEx Midden-Holland is een project van KernKracht
www.kernkracht.nl

Voelsprieten

Ik geloof, wil geloven,
dat (bijna) ieder mens,

voelsprieten bezit.
Maar sommige zitten onder het stof,

zijn even kwijt, of zitten in de klit.
 

Dus zéker hulpverleners kunnen ze ook hebben,
maar waar zit in die spriet dan precies onderscheid

tussen een aanvoelende hulpverlener
en ervaringsdeskundigheid?

 
Ik weet niet zeker

wat je van mijn antwoord vindt:
maar volgens mij gaat het 

om de moeilijke ervaring die verbindt
 

Lastig te omschrijven,
het is iets wat je voelt.
Knikken en herkenning

van elkaar begrijpen wat wordt bedoelt.
 

Je zin niet af hoeven maken,
omdat de ander een zucht van herkenning slaakt.

En méér dan willen begrijpen,
het hebben gevoeld, is wat een verschilletje maakt.

 
Weten dat ik meestal

niet voor de gek te houden ben.
En juist daarom open durven zijn,
omdat ik het van binnen kennen.

 
Mag soms verder doorvragen,
er zijn eigenlijk geen taboes.

Want de ander weet dat je voelt wanneer iets echt is
en wanneer een smoes.

 
Het gaat daarbij niet over ‘fout’ of ‘goed’

maar over soms eerder in de gaten hebben
wat iemand nu eigenlijk doet.

 
Doorvragen bij termen als

‘ongemotiveerd’
Omdat je uit ervaring weet:

het is net hoe je dat interpreteert.
 

Je erin kunnen verplaatsen,
maar niet projecteren.

Niet al denken te weten
en vanuit oprechte interesse over de ander willen leren.

 
Snappen hoe schaamte in de weg kan staan,

wel willen, maar niet dúrven hopen
en dus uit angst

geen behandeling aangaan.
 

Niet vanaf boven lopen roepen,
naar iemand beneden in de put.

Juist er met de ander durven zijn en over praten,
soms valt er niet meer te zeggen dan ‘dit is heel kut’.

 
Dat je ziet dat iemand die suïcidale uitspraken doet

maar dagelijks opstaat,
hard aan het vechten is

en dat heet volgens jou moed.  
 

Ik kan er nog veel langer over praten maar
ik denk dat bijna iedereen met voelsprieten leeft.

En de moeilijke ervaringen ervoor zorgen
dat iemand met ervaring gewoon wat ander afgestelde heeft.

 
 
 


