
Tien jaar lang is Denkraam

verschenen als papieren tijd-

schrift voor en door cliënten

in Rijnmond. In deze tijd zijn

57 uitgaven van Denkraam

verschenen, het proefnum-

mer uit december 2002 mee-

gerekend. Als redactie kijken

we met trots terug op dit ver-

leden: het ene nummer vin-

den we nog mooier dan de

andere.

Maar tijden veranderen. De digitale snelweg heeft

al lange tijd zijn positie verworven in de maat-

schappij. Ook dit is Denkraam niet ontgaan! Vanaf

januari 2013 gaat Denkraam, samen met GGzPlaza,

meer gebruik maken van de mogelijkheden die het

internet biedt. Via de website www.denkraam.info

en facebook (facebook.com/denkraam) blijven we u

informeren over nieuws en ontwikkelingen in de

geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke op-

vang en verslavingszorg.

www.denkraam.info

Op de website is allerhande relevant nieuws te vin-

den. Door gebruik te maken van de digitale moge-

lijkheden kunnen we u sneller het nieuws

aanbieden van via onze reguliere tijdschrift! Tevens

kunt u direct reageren op het nieuws en artikelen.

Denkraam Digitaal

Door over te gaan op digitaal publiceren betekent

niet dat we stoppen met Denkraam. Integendeel,

Denkraam zal eens per twee maanden blijven ver-

schijnen. Alleen gaat dit digitaal gebeuren. Als u

zich registreert op www.denkraam.info krijgt u zes

maal per jaar Denkraam als PDF in uw mailbox!

Ontmoeting en discussie

Waar zouden we zijn zonder discussie? Veel nieuws

roept dan ook vragen en reacties op. Wat zijn bij-

voorbeeld de gevolgen van de plannen van het ka-

binet voor mensen die gebruik maken van de zorg?

Leiden fusies van instellingen tot verbetering van

de kwaliteit van zorg? Discussieer mee over deze en

andere onderwerpen! Uiteraard is het ook mogelijk

zelf een discussie op te starten in ons forum.

Een beeld zegt meer dan duizend

woorden

Dit klinkt raar uit de mond van de

schrijvende pers, maar toch is het

waar! Op de website zijn fotorepor-

tages te vinden rond diverse the-

ma’s!

Dichters Dichtbij

De belangrijkste doelstelling is het

verzamelen van gedichten. Ge-

dichten die geschreven worden

door cliënten van de geestelijke gezondheidszorg,

verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Van

de achterkant van een bierviltje tot de mooiste tijd-

schriften: juweeltjes van gedichten worden er ge-

schreven. Te vaak gaat dit moois verloren of blijft

het in kleine kring. Dit willen wij doorbreken: op de

website worden gedichten verzameld en gepubli-

ceerd. Schroom niet om uw gedichten te publiceren

op onze site!

Themanummers

Gaat Denkraam volledig digitaal? We geven ons

mooie blad natuurlijk niet zomaar op! Een á twee

maal per jaar willen we nog blijven uitkomen als

blad. Dit zullen we dan doen aan de hand van een

thema. Indien u al een abonnement had op Den-

kraam zult u deze themanummers ook blijven ont-

vangen.

Kader

Denkraam in een nieuw jasje

Voor een aantal zaken op de website is registratie

gewenst. Bovendien krijgt u dan eens per twee

maanden de digitale Denkraam toegestuurd. Ga dus

nu naar www.denkraam.info en laat u informeren

over actuele zaken zoals u dat van ons gewend bent! 

Geen internet? Onder andere via de bibliotheek,

maar ook op andere plekken zoals activiteitencen-

tra, is het mogelijk om gratis gebruik te maken van

internet. Via gmail.com en live.com is het mogelijk

om gratis een e-mail adres aan te maken. Zo kunt u

toch op de hoogte blijven van Denkraam!
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www.denkraam.info: digitaal platform
voor en door cliënten
Van natte inkt naar bits en bytes
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