Vooraankondiging Project “Leven en Overleven”.
Aan genodigde
Amsterdam, mei 2019
Betreft: uitnodiging studiemiddag met als thema “Leven en Overleven”.

Van harte nodigen wij u uit, om deel te nemen aan de studiedagmiddag, georganiseerd door
Stichting ProFor en Stichting Zorg en Zelfdoding.
Het blijkt dat er binnen diverse etnische gemeenschappen een taboe rust op het bespreken van
leed tav. zelfdoding, ofwel pogingen daartoe, binnen families. De kennis over deze problematiek is
niet altijd beschikbaar en organisaties kunnen dit niet altijd goed overdragen of integreren.
Gezamenlijk zullen we deze middag gaan zoeken naar openingen en mogelijkheden om zowel
lichamelijke, psychische, sociale en financiële factoren die een belemmering vormen bespreekbaar
te maken. Zo, dat mensen zich vrij durven te uiten, zich daarna gehoord en gesteund voelen en de
eenzaamheid en daarbij het taboe doorbroken wordt.
Datum :
Tijdstip :
Plaats :

Dinsdag 11 juni 2019
Inloop, 12.00 en aanvang 12.30 tot 15.30 uur

Wi Eegi Kerki, Kortvoort 73 1104 NA Amsterdam Zuidoost

Namens de samenwerkende organisaties, Stichting ProFor en Stichting Zorg en Zelfdoding, hopen
wij van harte, u op 11 juni 2019 te mogen verwelkomen.
Wij verzoeken u dringend uw deelname te willen e-mailen naar: L.Martis@profor.nl
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Stichting ProFor,
Mevrouw. L. Martis
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Programma:

 Welkomstwoord door mw. Lucia Martis.
 Opening door dagvoorzitter drs. Glenn Helberg.
 Film “Het leven van zoon Michael, met de laatste afscheidsbrief ”, Paul Rötschke
 Inleiding door de heer Don Linszen, emeritus hoogleraar, psychiater, ziekenhuis
werkzaam in de GGZ .
De heer Don Linszen zal het hebben over de gevolgen van psychose en depressie
in relatie tot zelfdoding en de gevolgen voor nabestaanden..
 Korte theepauze
 Praktijkervaring verzorgd door de heer Glen Hellberg
 Paneldiscussie geleid door Glen Helberg:


mmv; Don Linszen, Lyna Polikar, Marian van Vliet, Willy Esajas,
Paul Rötschke en Rob Sipkens.

 Samenvatting van de middag
 Sluiting en netwerken.
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