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Een nieuw seizoen en de Nieuwsbrief
in een nieuw jasje. Via de site kan
iedereen zich nu heel gemakkelijk en
uitnodigend aanmelden voor de
Nieuwsbrief. Daarmee worden we
nog toegankelijker.
Volgens de wetgeving mogen
‘bestaande klanten’ zonder meer
ingeschreven worden in dit nieuwe
systeem. Voor alle zekerheid
vermelden we dat jullie gegevens
uitsluitend en alleen voor VVPdoeleinden worden benut. Uitschrijven
kan ook gemakkelijk via de link
onderaan elke Nieuwsbrief.
Met hulde aan Kees, ons secretariaat,
die zich deze nieuwe techniek in de
vrije uurtjes heeft eigen gemaakt.

Datum: 12 september 2014

In memoriam Hanny
Huntjens
2 augustus 1956 – 17 juli 2014

Certified Practitioner Psychodrama en in
opleiding voor Trainer Educator Practitioner
Psychodrama (TEP).
Spontaan als Hanny was, vertrok ze op
donderdag 17 juli met het vliegtuig naar Bali. Ze
had op het laatste moment nog een plek kunnen
bemachtigen. Hanny ten voeten uit: veel
plannen en energie om het een en ander aan te
pakken en op het laatst dingen voor elkaar
weten te krijgen.
Regelmatig vertrok ze naar Bali om daar, als vrijwilliger, studenten en andere
geïnteresseerden te leren werken met psychodrama. Haar drijfveer was iets
terug te doen voor de Indonesiërs, die ooit geleden hebben onder de bezetting
van de Nederlanders.

Wij kenden Hanny als een gedreven, enthousiaste, betrokken en warme
persoon, die ook menselijk onzeker kon zijn. Zoals in de uitnodiging voor haar
gedenkingsbijeen-komst staat: “Het was niet moeilijk om van Hanny te houdenˮ.
In haar werk was ze dagelijks bezig met psychodrama. Ze werkte met jongeren
en volwassenen met diverse problematiek, waaronder eetstoornissen en
multiculturele groepen. Haar werk met psychodrama combineerde ze met
psychomotorische therapie en systeemtherapie. Ze werkte voor een instelling en
had daarnaast haar eigen praktijk. Kenmerkend voor haar manier van werken
was onbevangen aansluiting vinden door lichaamsbeweging, zoekend naar hoe
een verhaal in actie kan worden omgezet. Haar streven was de ander tot
haar/zijn recht te laten komen.
Zelf was Hanny klein van stuk, maar zij werd door haar authentieke manier van
aanwezig zijn en haar stralende presentatie zeker niet over het hoofd gezien, al
heeft ze dat zelf waarschijnlijk niet zo ervaren.
In Nederland was ze ook bereid haar kennis en vaardigheden te delen. Zo heeft

ze verschillende keren workshops voor collega's gegeven. Ze verzorgde het
eerste PsychodramaLab en ze demonstreerde hoe zij met psychodrama werkt bij
eetstoornissen. Tijdens de CP-dagen deelde zij haar opwarmoefeningen voor het
werken met jongeren.
Buiten haar werk was Hanny een echte levensgenieter. Ze vond het leuk om
mensen thuis uit te nodigen en kookte graag en lekker voor hen. Ze was erg
hartelijk en had veel humor. We zullen haar als persoon en als professional zeer
missen.

30 augustus werd haar memorial in Amsterdam gehouden, die door haar vele
vrienden, bekenden en collega's druk bezocht werd. Op deze datum werd zij
eveneens herdacht in Londen, tijdens de grote internationale BPA/IAGP
conferentie.

Op zaterdag 13 september zal Hanny in Sittard begraven worden.

Hannah Salomé
Jacomien Ilbrink

25-26 oktober 2014
Najaarsweekend
Tweedaagse trainingsworkshop
‘Hechtingstheorie en Psychodrama’ door
Clark Baim. Deze training is zowel voor
psychodrama-therapeuten als -trainers en
-coaches interessant én leerzaam, omdat
Clark een zeer ervaren en deskundige
psychodramaturg is. Hij kan op een heldere en open wijze een theoretisch kader
presenteren ten aanzien van zijn wijze van werken. Daarnaast vindt hij het
trainingselement van belang, dus niet alleen praten, maar vooral ook DOEN.
Een belangrijk thema, al die hechtingen, en het surplus hoe dat te benutten via
psychodrama.
We worden verwend op een prachtige trainingslocatie Het Balkon in Vasse.
Inschrijven is nog mogelijk.
Voor meer informatie via onze website, klik hier.

Algemene Leden Vergadering
Op zaterdag 25 oktober houden we in Vasse ook onze ALV, dat is ’s avonds om
20:00 uur. De stukken voor deze vergadering zullen leden tijdig toegemaild
krijgen. Daarin komt ook de uitkomst van de enquête die jullie in juni ontvangen
hebben aan de orde. Maarrrr …

De mini enquête
We hebben inmiddels van 33 leden zeer bruikbare reacties ontvangen, maar we
willen graag meer! Het is ook nooit goed genoeg. Heb je nog geen gebruik
gemaakt van je invloed en wil je dat wel, of wil je ons gewoon handje helpen?
Vul dan via deze link de enquête in https://nl.surveymonkey.com/s/LCN5DVY

Het zal je niet meer dan 10 minuten tijd kosten. De mogelijkheid tot invullen
van de enquête is tot 30 september a.s. Dan maken we de balans op en horen
jullie de bevindingen.

Psychodrama in de praktijk
Op 31 oktober wordt ’s middags het bestaan van de psychodrama opleiding
NVGP gevierd met een mooie masterclass en de presentatie van een fraai boek.
Het boek 'Psychodrama in de praktijk' is verschenen bij Hogrefe Uitgevers BV en
is geschreven door opleiders onder redactie van Henk Gilhuis, Frits van Hest en
Pierre de Laat.
De Masterclass ‘Lichaam en Geest, verbonden in voor- en tegenspoed’ wordt
gegeven door Pim van Dun en Edith Wegman.
Meer informatie vind je op de site http://www.psychodrama-opleiding.nl/

Ten slotte
Ziezo, iedereen weer bij over reilen en zeilen en hopelijk ook geïnspireerd voor
nog meer psychodrama in het leven!
Hartelijke groet,
jullie collega Hilda Lemaire

PS De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2014.
Kopij is welkom en mail je naar Hilda@wetenenkunnen.nl

Ken je anderen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Mail hem gerust door, graag zelfs.
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