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HOLLAND

Yes
 Dankzij een subsidie van VWS
kunnen we het ervaringscafé

uitbreiden! Naast de wekelijks inloop
in Gouda, gaan we in elke andere

gemeenten van Midden-Holland een
maandelijks ervaringscafé

organiseren. 
Dus heb je leuke ideeën voor

Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk,
Krimpenerwaard of Bodegraven-

Reeuwijk? 
Laat het ons dan weten!

  

Quote van de
maand... 

"Dankzij jouw harde werk is ExpEx
Midden-Holland een fijne en veilige

plek waar jongeren hun
kwetsbaarheid kunnen omzetten in
kracht. 'You didn't go through all

that for nothing', dankjewel dat je
me dit hebt laten zien"

We zoeken...

We op zoek zijn naar ouders en
jongeren die ervaring hebben met
jeugdbescherming en deel willen

nemen in een klankbordgroep.
Wil jij de samenwerking in de keten

verbeteren? Wat kan en moet
volgens jou anders?
Laat het ons weten! 

 
 

Wist je dat...

We ook dit jaar weer meedoen aan
Last Man Standing op 3 juli: drie uur

lang gaan we op een verhoging
staan. Staan om psychische

kwetsbaarheid bespreekbaar te
maken.

Steun je ons? Kom je ook staan?
Of wil je op een andere manier

bijdragen? Graag!
(Hint: vorig jaar werden we blij

gemaakt met stroopwafels en soep!)  

Zien en lezen...

 ‘Als suïcide en suïcidale uitspraken mijn dag kleuren: wat
doet dat dan met jou en mij?’

We zijn met ExpEx Midden-Holland betrokken geweest bij
dit bijzondere onderzoek. 

 
De film kan je bekijken via
 https://lnkd.in/g7bAvN9 

 Het eindverslag van het onderzoek is nu ook te lezen op:
https://lnkd.in/gwiuwY8

En de link naar de samenvatting en de weekkalender vind je
op: https://lnkd.in/gZ7KndJ

 
Wil je ook zo’n kalender? Laat het me dan even weten,

 

mei 2021

https://www.instagram.com/explore/tags/ervaringscafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/middenholland/
https://lnkd.in/g7bAvN9
https://lnkd.in/gwiuwY8
https://lnkd.in/gZ7KndJ


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

Olaa, ik ben Miko-Serko Carels, 36 jaar, en één van
de nieuwe projectmedewerkers voor ExpEx bij
KernKracht. Sinds 2015 ben ik als vrijwilliger actief
als ExpEx ervaringsdeskundige na het afronden van
de training. En ben erg enthousiast en nieuwsgiering
dat nu als medewerker te kunnen doen! Ik ben
opgegroeid in de pleegzorg en als jong volwassenen
te maken gehad met de geestelijke
gezondheidszorg. Met die ervaringen ben ik nu al
meer dan 20 jaar bezig als ervaringsdeskundige,
waarin ik van globaal naar lokaal heb toegewerkt.
Bij ExpEx hoop ik dat over te kunnen brengen op
andere! En zo bij te dragen aan het ontwikkelen van
een sterk netwerk. Belangrijk onderdeel daarvan
zullen de Ervaringscafé’s zijn. Dat we naast de
succesvolle editie in Gouda ook over de andere
gemeentes in de regio gaan uitrollen. (en tegelijk ook
de andere ExpEx regio’s in het land!) Verder ben ik
net vader geworden van een tweeling en genieten
we samen ook veel van onze families &
gemeenschappen. Het is een uitdaging voor ons om
een sociaal gelijkwaardig, natuurlijk duurzaam en
spiritueel bewuste manier van leven te ontwikkelen.
Zowel in ons persoonlijke leven als in de
maatschappij. Inheemse culturen zijn daarin een
belangrijke bron van inspiratie en kracht! Kr8Kr8! Je
kunt mij bereiken via de onderstaande gegevens; 
E. mscarels@kernkracht.nl 
M. 06-22144689

 
 
 
 

Even voorstellen:

Mijn naam is Maya Jansen, ik ben 26 jaar en
ik woon samen met mijn vriend in Gouda. Per 1
mei ben ik gestart als Projectmedewerker
ExpEx Midden-Holland bij KernKracht. De
afgelopen 7 jaar was ik werkzaam als
helpende in het Diakonessenhuis in Utrecht.
Waar ik de in de laatste vier jaar ook
onderdeel was van een kernteam wat een
ziekenhuis breed project omvatte. Zelf heb ik
vanaf jonge leeftijd te maken gehad met
jeugdhulpverlening met als eindstation een
gezinshuis. Hierdoor heb ik zelf mogen
ervaren hoe belangrijk het begrip
herkenbaarheid is voor de weg na herstel. Ik
kijk er dan ook erg naar uit om deze ervaring
te mogen gaan inzetten en samen met Sanne
en Serko het project ExpEx regionaal op de
kaart te zetten. Groetjes, Maya Je kunt mij
bereiken via de onderstaande gegevens; 
E. mjansen@kernkracht.nl 
M. 06-18770378
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