IEDEREEN IS VAN DE WERELD DE WERELD IS VAN IEDEREEN

Event Oostburg organiseert in samenwerking met Ypsilon Zeeland

CODE ROOD
theatershow met Patricia Goduto
Zaterdag 5 november, aanvang 15 uur, Ledeltheater te Oostburg
Code Rood, een inspirerende, uplifting en positieve theatershow.
Beslist geen tranentrekker maar een pure bron van inspiratie.
Een verhaal over liefde versus angst, psychose en verslaving.
Wie is gek? Wie is normaal? Ieder van ons heeft een levensverhaal.
Scènes die je niet onberoerd laten, muzikaal omlijst door prachtige zang, indrukwekkende
performance en een live pianist.
Laat je meevoeren op een bijzondere muzikale reis tijdens Code Rood.

Komt u ook? Graag even opgeven bij Magda, tel: (06) 54 362 376 of mail eventoostburg@gmail.com
Iedereen is welkom, want
IEDEREEN IS VAN DE WERELD DE WERELD IS VAN IEDEREEN

Mogelijk dank zij gemeente Sluis
MIND Ypsilon
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.
Op www.ypsilonzeeland.nl ziet u de agenda met meer activiteiten in Zeeland en bij onze Vlaamse
zusterorganisatie Similes. Op www.ypsilon.org/agenda staan de landelijke activiteiten.
We zoeken nog versterking voor onze werkgroep met mensen uit de regio West Zeeuws-Vlaanderen.
Heeft u belangstelling om mee te denken of mee te organiseren?
Stuur een mail aan eventoostburg@gmail.com of bel (06) 54 362 376.

