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E D I T I E  

Ik wens jullie in 2016 …  
 
12 maanden zonder ziekte … 
52 weken zonder stress … 
365 dagen van geluk … 
8 760 uren zonder ruzie … 
525 600 minuten een lach op je 
gezicht … 
31 536 000 seconden vol liefde. 
 
Peter  
 

 

 
 
 
Oproep 
 
Jullie, voormalige cliënten,  
kunnen het behandelteam 
Jellinek Minnesota steunen. Lees 
daarom onderstaande oproep die 
door de redactie van deze 
nieuwsbrief van harte wordt 
ondersteund. Sluit het jaar 2015 
goed af en zet “onze” kliniek op 
de zorgkaart!    

  
“Voor veel mensen is het lastig 
om een passende behandeling te 
vinden. Het helpt als ze van 
anderen te horen krijgen over hun 
persoonlijke ervaringen. Zouden 
jullie je waardering voor de 
behandeling die je bij Jellinek 
Minnesota hebt gekregen onder 
woorden kunnen brengen op deze 
site: www.zorgkaartnederland.nl  
 
Dank alvast namens het team 
Jellinek Minnesota.” 
 
 

Redactie: Bert en Leo 
Telefoon: 06 – 50 40 05 33 
E-mail: communityjm@gmail.com  
 
Bezoek ook onze website: 
www.samenherstellen.nl 
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Goede reis …  
 
Langs heuvels, dalen, gieren en koraal, beesten en dier. 
Ze zijn er allemaal, bewandel ik mijn paden en wegen. 
Een hart zo blij, soms alleen en eenzaam ver van hier. 
Een lach en een traan voorbij een laan vol met regen. 
 
Een weide met bloemen, bewandel een glibberige straat. 
Wankelend over een poel vol verderf met list en bedrog. 
Neem een duik in mooie beken waar ik verdriet achter 
laat. 
Een warm hart zie ik staan; is het een fata morgana, 
gezichtsbedrog. 

 
Mijn rugzak soms zo zwaar en overvol sleep ik langs 
akkers. 
Vol vertier en vrolijke klanken, een koe die ik bij de horens 
vat. 
Leeg ik mijn koffer en dans rond met mijn fellows in 
herstel. 
Lees mijn kaart en bedenk welke richting naar een dorp of 
stad. 
 
Soms heel impulsief vergeet ik dat en volg de prachtige 
roze lucht. 
Geniet van al het wonderlijk schoon als een mooi 
schilderij. 
Mijn wondend likkend rust ik even uit en zoek een 
toevlucht. 
Langs de dauw bewandelde grassprieten dieren in de wei. 
 
Stap met zachte stappen in sneeuw en op het ijs dat 
kraakt. 
Mijn handen door het zand, blauwe hemel en een 
stralende zon. 
De vogels die zingen, een bloem die bloeit, dat is wat me 
raakt. 
Een jaar dat veel ups en downs kende en weer nieuwe 
levenslessen bracht is om. 
 
 
 

 
Ga het nieuwe jaar in met opgeheven hoofd en hart 
zonder oordeel. 
Kijk naar de kleine mooie dingen, ook al heb je pijn of 
verdriet. 
Zie de ster in de lucht, de vogel die fluit geniet van het 
ritueel dat natuur heet. 
Soms zijn wegen moeilijk, het is goed als je ook het 
mooie ziet. 
 
De zon komt op en gaat weer onder, zo is het leven elke 
dag. 
Keuzes die je maakt zullen een stuk van je route bepalen 
in je herstel.  
Ik wens een goed jaar en ik weet dat is met een traan en 
een lach. 
Het is aan een ieder wat je uit het nieuwe jaar gaat 
halen. 
 
Welke richting jij op gaat is aan jou en of je ook stil wilt 
staan. 
En je niet voorbij gaat aan de mooie en oprechte dingen 
van het leven. 
Kijk naar jezelf ben je bewust wie wil je zijn, welke kant 
wil je opgaan. 
Jou leven in herstel is maar wat je er mee doet, rechts of 
linksaf, dat is je gegeven. 
 
Een goede reis in herstel in 2016! 
 
Ellen 

De Community Jellinek Minnesota wenst iedereen 
fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016 

 

Nieuwe leden van de Community 
 

Ben jij nieuw of wil jij lid worden van de Community Jellinek Minnesota? Wij zijn er voor iedereen die een klinische- of 

dagbehandeling heeft gevolgd bij Jellinek Minnesota. Heb jij vragen over aanmelding bij de Community, ons doel of inhoudelijke 

informatie over het bestuur en de werkgroepen? Geen probleem. Openheid, eerlijkheid en anonimiteit staan bij ons voorop. 

Daarom is er voor jou als nieuw of aankomend lid na iedere bijeenkomst de mogelijkheid om een individueel gesprek te hebben 

met één van de bestuursleden of iemand van de werkgroep. Wij staan je graag te woord. Aanmelden kan per e-mail. Stuur je 

naam en gegevens naar communityjm@gmail.com 

 

Anonimiteit is onze spirituele grondslag. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem 
behandeld worden. 
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