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Wat is ‘de Community’? 
 

De Community is ‘een 
verbondenheid’ van ex-cliënten 
van Jellinek Minnesota. Cliënten 
die een Twaalf Stappen 
behandeling zijn aangegaan op de 
Laan van de Helende Meesters in 
Amstelveen of op de vorige 
locatie, het Surinameplein in 
Amsterdam. De behandeling kan 
een klinische opname zijn geweest 
of een dag- dan wel ambulante 
behandeling. De Community is 
opgericht in 2010. 
 

Wat doen wij? 
 
De Community biedt ex-cliënten 
van Jellinek Minnesota een plek 
waar zij na de behandeling kunnen 
samenkomen, elkaar ontmoeten 
en ervaringen, kracht en hoop 
kunnen delen.  
 
De Community ondersteunt ook 
de cliënten die nog in behandeling 
zijn bij Jellinek Minnesota. 
 

Hoe doen wij dat? 
 
De Community Jellinek Minnesota 
verzorgt lezingen voor de cliënten 
die op dat moment in behandeling 
zijn. Bijeenkomsten met een 
‘herstel gerelateerd’ thema. De 
nieuwsbrief ‘CleanTime’ voor en 
door ex-cliënten en een jaarlijkse 
reünie én we zijn aanwezig bij de 
familiedagen van de kliniek. 
 

Aanmelden? 
 
Iedere ex-cliënt van Jellinek 
Minnesota kan zich bij de 
Community aansluiten door een 
mail te sturen naar 
communityjm@gmail.com of te bellen met 
06 – 50400533. Deelname is gratis. 
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Bert 
(Coördinator, administratie en financiën) 
Kennis maken met de Twaalf stappen was maar het begin. De invloed daarvan op het dagelijkse leven, de nieuwe 
manier van leven, is een doorlopend proces. Actief zijn voor de Community is daar een onderdeel van. Het contact 
met lotgenoten geeft verbinding, kracht en vertrouwen over en weer.  
 

Leo 
(Donderdag lezingen en de nieuwsbrief ‘CleanTime’) 
 
Kennismaken met het Twaalf Stappen programma was voor mij ruim twee jaar geleden een warm bad. 
Verbondenheid aangaan, ‘ik hoef maar één ding te veranderen en dat is alles’ zijn voor mij sindsdien 
uitgangspunten in mijn leven geworden. Stap 12 ‘Ik kan alleen behouden wat ik heb, door het weg te geven’. Eén 
keer per maand mijn levensverhaal vertellen aan de cliënten die op dat moment in behandeling zijn, vind ik mooi. 
Iedere keer is het weer een inspirerende ervaring om concreet te vertellen hoe ik mijn herstel sinds mijn kliniektijd 
heb opgepakt. Dat geeft de cliënten in behandeling hoop en het geeft mij energie. De CleanTime is één keer per 
twee maanden een paar uurtjes achter de p.c. ‘knutselen’ om van al die mooie verhalen, gedichten en foto’s een 
mooi geheel te maken. Ook daar geniet ik van. 
 

Remi 
(Zaterdag bijeenkomsten) 
 
Op 28 januari 2014 heb ik de bewuste keuze gemaakt om met het openbaar vervoer van Friesland naar 
Amsterdam te reizen, waar ik mij vervolgens voor acht weken liet opnemen in de Kliniek van Jellinek Minnesota. 
Mijn leven is 180 graden gedraaid. In de kliniek werd mij verteld dat deze draai nodig was wilde ik herstellen, maar 
ik kon me niet voorstellen dat dit mij zou overkomen. En toch gebeurde het. Ik kom graag naar de bijeenkomsten 
van de Community. De verbondenheid met Jellinek Minnesota is belangrijk voor mij omdat daar het proces begon 
waarbij ik weer tot de kern kon komen van wie ik ben. Mijn naam is Remi en ik ben verslaafd.  
 

Samira ondersteunt de zaterdag bijeenkomsten. Zij zorgt voor ‘de inwendige fellow’. 

 

Iris 
(Familiedagen) 
 
November 2015 maakte ik voor het eerst kennis met de 12 stappen tijdens mijn opname bij Jellinek Minnesota. In 
deze periode begon mijn proces in mijn nieuwe manier van leven. Tegenover verslaving staat voor mij 
verbondenheid. Deze verbondenheid vind ik voor een groot deel door iets terug te mogen geven waar ik veel 
gekregen heb. Actief zijn voor de Community brengt mij dicht bij mijzelf en daardoor ook dicht bij de ander. En de 
ander is het waard net zoals ik mijzelf het waard vind! 
 

Doen wij dit met zijn vieren? 
 
Nee, zeker niet. Vele fellows helpen en zijn bereid zich in te zetten voor de Community. Dank je wel Carlos, Emiel, 
Ingrid, Jan-Martijn, Peter en Nick. 
 

 

De CleanTime in 2017 
 
De Community Jellinek Minnesota verzorgt 
meerdere activiteiten. Voor iedere activiteit is een 
ex-cliënt het aanspreekpunt. Het ‘team’ dat de 
Community vanaf 2017 verder vorm gaat geven is 
voor een groot deel nieuw.  
 

We stellen ons graag aan u voor.  
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