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Markieza gaat gewoon door!                              
 

Het is een bizarre tijd. De overheid neemt extreme maatregelen zoals we die nog nooit hebben
gezien. Alles is anders, ook voor Markieza. Maar ervaringsdeskundigen hebben in hun leven
gekampt met grote tegenslagen. Hieruit putten zij hun kracht, dat is de kracht van Markieza.
Daarom gaan wij gewoon door!

Onze ‘Open inloop uren’ gaan gewoon door en zijn nu ‘Open inbel uren’:
Heb jij behoefte aan een praatje in deze bijzondere periode? Onze open inloop uren zijn omgezet naar
telefonische inbel uren.
Tijdens de inbel uren zijn wij telefonisch of via Whatsapp bereikbaar voor burgers van Eindhoven met een
(psychische) kwetsbaarheid. Onze ervaringsdeskundigen staan voor je klaar, zij begrijpen jou als geen
ander. Ze bieden een luisterend oor, beantwoorden je vragen en bekijken met jou wat je op dit moment
passend is voor jouw herstelproces.
De ervaringsdeskundigen van Markieza gaan graag met u in gesprek!
Wij zijn telefonisch en via Whatsapp bereikbaar op :  06-26214376
Maandag, woensdag en vrijdag : 10.00 – 12.00 uur
Dinsdag en donderdag : 13.00 – 15.00 uur

Onafhankelijke cliëntondersteuners van Markieza gaan gewoon door:
Ben je woonachtig in Eindhoven? Wil je je eigen keuzes maken, je talent ontwikkelen en het gevoel
ervaren dat je ertoe doet? Weet je niet goed hoe dit aan te pakken? Ga dan in gesprek met onze
onafhankelijke cliëntondersteuners. Wij zijn telefonisch en via Whatsapp bereikbaar op telefoonnummer : 
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06-26214376
Maandag, woensdag en vrijdag: 10.00 – 12.00 uur
Dinsdag en donderdag : 13.00 – 15.00 uur
Ook nieuwsgierig naar mogelijkheden voor jou? Neem contact met ons op!
Mail naar hestia@markieza.org  of bel met ons team op 06-26214376  

Ook onze lessen gaan gewoon door:  
Vanaf vorige week worden de lessen ervaringsdeskundigheid van de MOVE, Herstellen Doe Je Zelf,  de
MBO 4 opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en de HBO opleiding SPH online
gegeven. Wij zijn enorm trots op de flexibiliteit van onze docenten, coaches en trainers, maar vooral van
onze leerlingen. Je kunt je nog steeds aanmelden voor het komend schooljaar MBO. Stuur een
motivatiebrief en CV naar opleidingen@markieza.org. Heb je interesse in onze andere opleidingen en
cursussen. Houd dan onze website in de gaten. Twijfel je of heb je vragen.? Bel of mail dan naar onze
‘Open inbel uren’.  06-26214376/ hestia@markieza.org 
Wij werken er hard aan om de nieuwe opleidingen in aangepaste vorm te starten. Volg de berichten via
onze website, facebook, LinkedIn en nieuwsbrief.
 

Is dit het moment om jouw Digitaal Herstelverhaal te schrijven?
In samenwerking met enkele organisaties biedt Markieza de cursus Digitaal Herstelverhaal aan. Vanuit
‘Eindje Schrijven’ is Nills Bouman de e-coach. In zeven hoofdstukken bouw je jouw verhaal op. Is er een
hoofdstuk klaar, dan stuur je het op. Nills geeft vervolgens feedback en stelt verdiepende vragen.
Uiteindelijk ontstaat er een logisch opgebouwd verhaal waarin de focus volledig ligt op herstel. Ben je
cliënt van Mondriaan of Apanta richt je dan tot hen, ben je woonachtig in de provincie Utrecht, meld je dan
aan via Steunpunt GGz Utrecht. Ook zij hebben ervaren e-coaches die samen met jou aan de slag gaan.
Bekijk de twee filmpjes voor meer uitleg op www.herstelverhaal.nl
Heb je interesse in deze cursus? Stuur dan een mail naar één van onderstaande partijen of meld je aan
via herstelverhaal@markieza.org 

Markieza-Hoop platform volop in ontwikkeling.
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons allemaal. Voor mensen met een kwetsbaarheid geldt dit
nog meer. Wij merken dat er een behoefte is om dit met elkaar te delen. Medewerkers van Markieza
werken aan een digitaal platform waar we elkaar vinden, ervaringen delen, maar vooral hoop bieden.
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Contact:
Vitruviusweg 2 - 5624 AD Eindhoven
040 - 231 50 05 -  info@markieza.org

Wil je deze e-mails niet meer ontvangen? Schrijf je uit.
Je voorkeuren pas je hier aan.
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