
- De workshop "hoe geef ik voorlichting?" is verplaatst naar het 

najaar i.v.m. te weinig aanmeldingen.

- Malou weer terug is van zwangerschapsverlof? Begin juli is zij 

weer begonnen!

- Jopie (voorzitter van de raad en contactpersoon van Hoormij) 

een lintje heeft gehad voor haar jarenlange betrokkenheid en 

vrijwillige inzet bij verschillende organisaties!

- SIZO040 met de nieuw ontworpen buurtbus de wijken van 

Eindhoven in gaat op 5 juli en 15 september? Kom op deze 

dagen gezellig langs voor een bakje koffie of thee! Hou social media van het Zelfhulp Netwerk in de 

gaten voor een update over de geplande evenementen.

- Er 21 september 2022 een intervisie bijeenkomst voor de contactpersonen gepland staat? De 

contactpersonen ontvangen hierover nog een uitnodiging!

- We geïnterviewd zijn door een tweetal rijkstrainee's vanuit het ministerie van volksgezondheid 

welzijn en sport? Zij hebben ons geïnterviewd om in kaart te brengen waarom de 

zelfhulpgroepenstructuur loont in gemeente Eindhoven en omgeving.

- We onlangs voorlichting hebben gegeven op het Fontys - sociale studies, bij de opleiding 
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ervaringsdeskundigheid? Tijdens deze voorlichting werd er verteld over de meerwaarde van zelfhulp 

en wat wij doen als stichting. Tevens hebben twee ervaringsdeskundigen hun eigen ervaringsverhaal 

gedeeld. Het was een geslaagde middag!

Nieuwe en gestopte zelfhulpgroepen

In de afgelopen maanden zijn er 6 nieuwe zelfhulpgroepen gestart bij het Zelfhulp Netwerk. 

Daarnaast zijn er ook een aantal groepen gestopt. 

Nieuwe groepen die gestart zijn: 

• Borderline Helmond; de zelfhulpgroep borderline is voor en door mensen met een borderline 

persoonlijkheidsstoornis (BPS) die bereid zijn om aan hun herstel te werken. 

• PTSS door (vroeg)kinderlijk trauma; deze zelfhulpgroep is voor mensen van 50 jaar en ouder die 

in het verleden gediagnosticeerd zijn met PTSS door (vroeg)kinderlijk trauma en qua therapie 

uitbehandeld zijn of in de laatste fase van behandeling zitten.

• NAH Veldhoven; deze zelfhulpgroep is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

Ook mensen met afasie kunnen deelnemen.

• NA Vrouwengroep; deze zelfhulpgroep is voor vrouwen die willen stoppen met drugsgebruik.

• Long COVID; in deze zelfhulpgroep wisselen mensen ervaringen uit over de gevolgen van long 

COVID.

• Gendermoregroep; een zelfhulpgroep voor mensen die op zoek zijn naar hun genderidentiteit.

Groepen die op zoek zijn naar nieuwe deelnemers:

• Zelfhulpgroep voor ouders van thuiszittende kinderen.

• Zelfstandige vrouwen; in deze groep komen Poolse, alleenstaande moeders uit Helmond en 

omgeving samen om ervaringen uit te wisselen over dingen waar zij tegenaan lopen als Poolse 

moeder in Nederland.

• Lotgenotengroep voor nabestaanden na zelfdoding. Er start een nieuwe gespreksgroep voor 

nabestaanden na zelfdoding.

• Zelfhulpgroep voor mensen met chronische vermoeidheidsproblemen. Deze groep is in opstart 

en zoekt t.z.t. ook deelnemers.

• Binnenkort is er een brussenavond* voor diegene die een broer of zus hebben met een 

eetstoornis. Deze avond ontmoet je mensen die hetzelfde meemaken. *brus = komt van de 

woorden broer en zus.

Groepen die gestopt zijn:

- Borderline Eindhoven

- N.A. (narcotics anonymous) Farsi

- W.A. Workaholics

- Creatieve Herstel groep

- Rouwverwerking, groep 2

Rectificatie:

Supportwork groep Eindhoven is niet gestopt. In de vorige nieuwsbrief stond dat deze groep was 

gestopt, dit klopt niet.

Wil je meer informatie over één van bovenstaande groepen, of wil je je aanmelden voor een groep? 

Neem dan contact met ons op via mail of telefoon. Je kunt ook het contactformulier invullen op onze 

website.

Voor een overzicht van alle zelfhulpgroepen, kijk op onze website.



Peelcongres en sociaal domein bijeenkomst gemeente 

Helmond

We hebben de afgelopen maand aan twee grote, interessante bijeenkomsten deelgenomen. Beide 

met als doel een gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen en daar met elkaar actie op te 

ondernemen. We zijn als Zelfhulp Netwerk aanwezig geweest om meer de samenwerking op te 

zoeken, overstijgend mee te denken en andere partijen te wijzen op de rol en het belang van de 

informele zorg bij de beweging naar meer preventie en samenredzaamheid.

Training: 'Hoe start ik een zelfhulpgroep?'

Op 12 en 19 mei en op 3 en 10 juni hebben er weer twee trainingen “hoe start ik een zelfhulpgroep” 

plaats gevonden. Deze training is er voor deelnemers uit een groep, die de rol van contactpersoon 

gaan overnemen of voor mensen die een nieuwe zelfhulpgroep willen gaan starten. Ook nu zijn er 

weer certificaten uitgedeeld aan de deelnemers. Proficiat!

Vacature bij de Raad van Zelfhulp

Wat is de Raad van Zelfhulp?

De Raad van Zelfhulp is een onderdeel van Stichting Zelfhulp Netwerk. De voornaamste taak van de 

Raad is De ziel van het Zelfhulp Netwerk te bewaken, levendig te houden en uit te dragen. De raad 

bestaat op dit moment uit vier leden, die allemaal lid zijn van een zelfhulpgroep.

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid om de raad te komen versterken.

Wat hebben we jou te bieden?

• Een vrijwilligerscontract met bijbehorende vrijwilligersvergoeding als raadslid.

• Je wordt onderdeel van een stichting met een betrokken raad, team en bestuur.

• Mogelijkheid tot het volgen van een cursus/training met betrekking tot je rol als raadslid.

• Korte en krachtige vergaderingen en verslagen.

• Deelname aan themabijeenkomsten en de verwendag van het Zelfhulp Netwerk.

• Waardering van ongeveer 120 zelfhulpgroepen voor jouw betrokkenheid en inzet binnen de 

stichting Zelfhulp Netwerk.

Wat vragen we van jou?

• Je bent een mensen mens.



Bij de raad ben ik gestart als vrijwilliger, omdat het mij, vanwege 

gezondheidsproblemen, tijdelijk niet lukte om te werken. Ik wilde 

me daarom graag inzetten als vrijwilliger. Het liefste op een plek 

waar andere mensen worden geholpen. Zo kwam ik bij het 

Zelfhulp Netwerk terecht. Daar deed de raad een oproep voor 

nieuwe vrijwilligers.

Mijn tijd bij de raad is erg leerzaam geweest. Ik heb veel 

verschillende mensen leren kennen en veel geleerd over zelfhulp 

en zelfhulpgroepen.

Tijdens de vergaderingen is er een fijne sfeer waar ik mij altijd heel 

gewaardeerd heb gevoeld. Heel fijn om het gevoel te hebben dat 

je iets waardevols kan bijdragen! Zeker wanneer je tijdelijk thuis 

komt te zitten. Dit heeft mij toch het gevoel gegeven dat ik me ergens voor in kon zetten, me zinvol 

kon maken voor de maatschappij, wat erg fijn is voor je zelfvertrouwen. Kortom: dit vrijwilligerswerk 

was erg waardevol voor mij.

Nu het weer beter met me gaat en ik weer ben begonnen met werken, heb ik helaas afscheid moeten 

nemen van de raad en Stichting Zelfhulp Netwerk. Met pijn in mijn hart, het Zelfhulp Netwerk en de 

raad zullen altijd een plekje in mijn hart hebben! Super jammer voor mij, maar daardoor is er wel weer 

een fijn plekje voor iemand anders vrijgekomen. Zodat ook jij op een leuke plek vrijwilligerswerk kan 

doen.

Ben jij op zoek naar een plek waar jij jezelf kan inzetten voor de gezondheid van andere mensen, waar 

jij iets waardevols kan toevoegen en waardering krijgt voor je inzet en waar jij jezelf kan zijn? Neem 

dan contact op met Stichting Zelfhulp Netwerk om je als vrijwilliger aan te melden voor deelname 

aan de raad.

Groet, een oud deelnemer van de Raad.

Zaterdag 25 juni vond onze jaarlijkse verwendag plaats! 

Tijdens deze dag worden al onze vrijwilligers en 

• Je neemt deel of hebt deelgenomen aan een zelfhulpgroep van stichting Zelfhulp Netwerk 

Zuidoost Brabant en onderschrijft de meerwaarde hiervan.

• Je onderschrijft de visie van het Zelfhulp Netwerk en bent bereid deze visie uit te dragen binnen je 

netwerk.

• Anonimiteit heb jij zeer hoog in het vaandel staan.

• Je bent bereid om de beleidstukken van het Zelfhulp Netwerk te lezen.

Denk jij, dit is iets voor mij, stuur dan een motivatiebrief of neem dan contact met de Raad van 

Zelfhulp!

Vrijwilligerswerk bij de Raad van Zelfhulp

Verwendag 2022



contactpersonen in de watten gelegd om ze te 

bedanken voor hun inzet voor het Zelfhulp Netwerk. De 

dag bestond uit diverse workshops zoals; klankschalen, 

bloemschikken en canvas kleuren. Tussen de 

workshops door konden de vrijwilligers gebruik maken 

van een photobooth en werden zij verwend met een 

stoelmassage, wat lekkers bij de koffie, een lopend 

buffet afsluitend met een lekker ijsje! Het was een zeer 

gezellige en geslaagde dag! Tot volgend jaar!

Facebook Instagram LinkedIn

Wil je meer informatie over 

onze zelfhulpgroepen en 

organisatie?

> Ga dan naar onze website

Pastoriestraat 147

5612 EK Eindhoven

Tel: +31 (0)40-2118328

E-mail: 

eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@veldhoven.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • 

Voor een goede ontvangst voegt u eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl toe aan uw adresboek.
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