Open dag Basisberaad
Op dinsdag 11 januari was het open dag
bij het Basisberaad, met de officiële opening van het nieuwe pand en aansluitend
nieuwjaarsreceptie.

door lokale overheden en organisaties te snel losgelaten. Ook
ontwikkelingen in wetgeving en financiering, zoals de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dragen bij aan een verslechtering van
deze positie. Het is de opdracht van het Basisberaad om op
collectief niveau de belangen van deze mensen te blijven

De maand januari is de tijd van veel nieuwjaarsrecepties.

behartigen.

Marianne Donker (directeur GGD Rotterdam e.o.) wilde deze

Marianne Donker krijgt de lachers op haar hand als ze haar

recepties overslaan, totdat ze een uitnodiging van het Basis-

toespraak begint met de anekdote dat ze eigenlijk twijfelde

beraad tegen kwam. Hier twijfelde ze nog over, maar op dat

om op de nieuwjaarsreceptie te komen. Ze heeft, ook in haar

moment kwam de persoonlijke uitnodiging binnen om tij-

vorige functie bij het Trimbos Instituut, veel over het Basisbe-

dens de receptie officieel het nieuwe pand van het Basisbe-

raad gehoord. In haar huidige functie bij de GGD heeft ze

raad te openen. En dat wilde Marianne Donker wel doen.

het Basisberaad nabij meegemaakt als belangrijke gespreks-

De open dag werd goed bezocht. Om twee uur ‘s middags

partner. Ze heeft bewondering voor de organisatie. Het Basis-

werd er nog gestofzuigd en het gereedschap opgeborgen,

beraad mag trots zijn op haar producten, zoals de Straatadvo-

maar al snel kwamen de eerste bezoekers binnen. De mede-

caten en de Crisiskaart, en ziet in het Basisberaad een belang-

werkers en vrijwilligers waren aanwezig om hun projecten en

rijke gesprekspartner. Na haar toespraak opent Marianne

activiteiten binnen het Basisberaad toe te lichten. Veel men-

Donker officieel het pand door het lint bij de ingang door te

sen wilden het pand bezichtigen en kregen een rondleiding

knippen.

door het pand. Al snel werd het een gezellige bijeenkomst

Circa half vijf begon ter afsluiting van de open dag de nieuw-

met deelnemers, vrijwilligers, werknemers en belangstellen-

jaarsreceptie. Deze is bezocht door circa 80 mensen: deelne-

den van het Basisberaad.

mers, vrijwilligers en contacten van het Basisberaad. De

Het pand was al twee keer eerder open voor feestelijke bijeen-

receptie werd opgeluisterd met oorverdovende Kaap Verdi-

komsten, maar nu was het pand ècht af. De afgelopen maan-

aanse muziek van de band Stokade. Er werd gedanst, ge-

den hebben medewerkers en vrijwilligers veel en hard geklust

lachen en gepraat. Enkele mensen beklommen het podium

om het pand zo mooi te krijgen. In zijn nieuwjaarsspeech

om een gedicht voor te dragen, een nieuwjaarswens uit te

bedankt Jaap Meeuwsen (directeur Basisberaad) alle betrokke-

spreken of om samen met Stokade muziek te maken. Zo werd

nen voor hun inzet. Het nieuwe pand is mooi geworden, en

de open dag feestelijk afgesloten.

is een goede basis voor de toekomst.

Ook de redactie van Denkraam wil het Basisberaad van harte

In het officiële gedeelte spreekt Bert Euser (voorzitter Basisbe-

feliciteren met haar mooie, nieuwe locatie.

raad) over de rol en toekomst van het Basisberaad. In 25 jaar
heeft het Basisberaad zich ontwikkeld van kleine actiegroep

Bas van Bellum

tot een grote regionale cliëntenorganisatie die meepraat op
verschillende bestuurlijke niveaus. Toch moet het Basisberaad

Nieuw adres Basisberaad:

met beide benen op de grond blijven staan. De maatschappe-

Zomerhofstraat 80-86 3032 CK Rotterdam

lijke positie van mensen die langdurig gebruik maken van

tel: 010-4665962 fax: 010-4660070

psychiatrische zorg is aan het verslechteren. Mensen worden
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