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Event Oostburg, in samenwerking met Ypsilon Zeeland
MIND Ypsilon, afdeling Zeeland nodigen jullie graag uit voor
een muzikaal avondje bij JOTA te Oostburg
Muziek met Martha
Woensdag 5 oktober 2022, aanvang 19.30 uur
Het was een succesvol Event in mei 2019 in het Zwincollege te Oostburg en vervolgens een
theatervoorstelling in het Ledeltheater over de geestelijke gezondheidszorg.
Belangrijk voor mensen met een psychische aandoening en zeer zeker voor mensen zonder deze
aandoening. Daar is ook het logo op gebaseerd: SAMEN DOEN!
Nu gaan we verder SAMEN DOEN: een muzikaal avondje met Martha Roelofs.
Martha verzorgt een workshop en dat belooft een mooi spektakel te worden, met haar lied
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Komt u ook?
Graag even opgeven bij
Magda, tel: 06 54 362 376 of mail eventoostburg@gmail.com
JOTA op het aanmeldformulier bij het buffet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MIND Ypsilon is de vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid,
opgericht in 1984. De vereniging telt zo'n 4.000 leden. Ypsilon is een landelijke vereniging met 35
afdelingen verspreid over het land. Ypsilon komt op voor de belangen van familie en patiënt, geeft
advies, voorlichting en informatie en organiseert lotgenotencontact.
Zelf hebben wij het belang van Ypsilon persoonlijk ervaren. Als je naaste (kind, vader, moeder, broer,
zus, partner) in een psychose raakt staat ook jouw leven op z’n kop. Het is fijn als je dan met mensen
in contact komt die weten wat het is. Die jou kunnen steunen en advies geven. Die je wegwijs maken
in de wereld van de ggz en het sociaal domein. Die informatie geven waar je wat aan hebt.
Daarnaast wil je graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen en je wil dat jouw
belangen, en die van je naaste, behartigd worden bij de ggz, politiek, beleidsmakers en andere
relevante partijen.
Onze regionale afdeling helpt om deze zaken letterlijk dichterbij te halen.

