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Sponsoring
“Herstel, wat past bij jou?”

Week van de Psychiatrie 2022

Herstel, wat past bij jou?
Doe & Ervaar!
21 t/m 26 maart 2022
Doel: onder de aandacht brengen dat 1 op
de 4 mensen psychische problemen hebben
en welke invloed dit heeft voor hen maar
ook voor hun naasten en hulpverleners.
In de huidige maatschappij krijgt helaas iedereen er vroeg of laat mee te maken. Betreft het niet
jezelf dan wel een familielid, vriend, buurman….
Het thema is “Herstel, wat past bij jou?”.
Gedurende de hele week zijn er tal van activiteiten rondom dit thema.
We openen op 21 maart in De Boerderie Gelaen in Geleen met o.a. lunch en inspirerende
sprekers. Ook hebben we daar op 24 maart “Doe & Ervaar” workshops. Op 26 maart is er in
Trevianum scholengroep een infomarkt en daar sluiten we de Week af. Ook zijn er in die week
open dagen en is er een theatervoorstelling. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Gericht aan mensen van organisaties die dit project willen omarmen en steunen.
Waarom dit initiatief sponsoren?

Wil je deze mooie week steunen? Graag!

Wat begon als een burgerinitiatief is nu ondergebracht in
de Stichting Kracht uit Kwetsbaarheid. Door het
organiseren van deze Week hoop ik dat er minder mensen
van weg kijken, er met een grote boog om heen lopen of
erover zwijgen. Dit belemmert namelijk herstel. Acceptatie
en informatie is dus van groot belang!

Specifiek iets sponsoren: bedankjes, drinken, lunch…
Of doneer een sponsorbedrag in ruil voor PR.
Elke vorm van sponsoren is welkom.

Ik hoop dat na deze week mensen meer te weten zijn
gekomen en ervaren hebben wat leven met een psychische
kwetsbaarheid inhoudt of hoe het is als iemand in de
naaste omgeving dit heeft. Meer kennis en begrip vanuit de
omgeving werkt herstel bevorderend”

Op https://www.burgerkrachtlimburg.nl/podium/ of
https://wvdp.nl/ vind je meer informatie over alle
activiteiten in de Week van de Psychiatrie 2022.

Neem contact op met:
Sandra Kervel info@wvdp.nl

Deze sponsors zijn je al voorgegaan. Doe mee!

