
KAFFEE SIMILES 

                                       

Moeilijk in je gezin, in je omgeving, met iemand die “anders” met de dingen omgaat ? 

Voel je je hiermee niet goed ?                                                                      

Similes helpt familie, vrienden, buren en al wie zich betrokken voelt bij  jongeren en volwassenen 

met een psychische kwetsbaarheid.        

                                    

In Kaffee Similes bespreken we samen met andere lotgenoten wat we meemaken. We luisteren naar 

elkaar. We wisselen tips uit en zoeken naar oplossingen en uitwegen. We bieden elkaar steun en 

trachten verder te helpen. We leren over onze zorgen te spreken en ermee om te gaan. En we 

zoeken samen naar een antwoord op onze vragen.  Zo staan we er niet alleen voor ! We houden onze 

ervaringen binnen de groep. 

Mich, familie-ervaringsdeskundige start met een korte inleiding rond een thema.                                 

We vertrekken van wat er bij de aanwezigen leeft en laten de deelnemers aan het woord.  

In Kaffee Similes houden we het hartverwarmend  ….  Want praten doet goed ! 

 

Similes geeft concrete informatie en helpt je, waar mogelijk, op weg in de geestelijke 

gezondheidszorg Brussel én de regio Halle-Vilvoorde. De Familie-ErvaringsDeskundigen van Similes 

zijn nauw betrokken bij het GGZ - Netwerk in Brussel en in Halle-Vilvoorde (SaVHA?!). 

Similes is er voor het contact onder lotgenoten en heeft geen medische functie   

 

Toegang: gratis. Drankjes 0,50 - 1€.  

Wanneer ?  Afspraak elke 3e maandag van de maand om 19u 

2019 

16/09: Van drank en drugs naar psychische problemen ..... ?   Roesmiddelen en psychische 

kwetsbaarheid:    De invloed van drank en drugs op de gezondheid, in het bijzonder op de 

hersenen. Genetisch is de  ene persoon meer kwetsbaar om een verslaving te ontwikkelen 

dan de andere. Anderzijds kan het  gebruik van roesmiddelen bij sommige mensen ook juist 

een psychische decompensatie  veroorzaken: een angststoornis, een depressie, een psychose 

....                                 Na een inleiding van Professor Frieda Matthys, psychiater , laten we de 

deelnemers aan het woord. 

15/10 Uitputting of burn-out vermijden 

18/11 Kwaadheid 

16/12 Psychose en verbinding – Katrien De Lombaert, psychologe CGG Brussel Houba 

2020:     

20/1 Hoe omgaan met een bordeline patiënt thuis ? 



17/2 Taboe ? Doorbreken ! Hoe ?  

16/3 De beleving van de naastbetrokkene: wat staat er momenteel op de voorgrond?    

 20/4 Hoe een familielid met bipolaire trekken helpen en eigen grenzen trekken ?  

 18/5 Schuldgevoel  ? hoe omzetten in kracht ?  

 15/6 Hoe in team samenwerken met de hulpverleners ?  

 

Wie ?           Familie en naastbetrokken volwassenen van iemand met psychische problemen 

Waar ?         CLUB NORWEST*  Jacques Sermonlaan 93, 1090 Brussel Jette 

Hoe te bereiken ?    Metro Simonis  + Tram 19 - 9 / halte Spiegel   

       Bus 13-14  -  Bus 87 / halte Riethuisen  -  Bus 49 / halte Simpson 

       Auto  Ring E19-afrit 9 ‘JETTE’ richting Brussel nemen via de N290 

                  Tentoonstellingenlaan–D.Poplimontlaan en links Sermonlaan. Parkeren 

Contact:  similes.brusselnorwest@gmail.com                                                                                                 

                  0486 349 338  Mich Jonckheere, familie-ervaringsdeskundige 

 

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie     

 

*CLUB NORWEST is een ontmoetingsruimte voor iedereen. Een initiatief van hulpverleners van de 

GGZ, van verenigingen van gebruikers en van families en naastbetrokkenen van gebruikers. De club 

biedt een waaier van activiteiten of workshops aan voor haar leden: koken, schrijven, crea .... en 

geeft ruimte aan diverse gespreksgroepen. Het is een plaats van onthaal en uitwisseling, met als doel 

mensen met elkaar te verbinden en ook preventief en oriënterend te werken. 

niels.osselaer@norwest.be  
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