
Al vroeg stroomt de grote zaal van No Limit vol. Voorzien van een 
heerlijke kop soep wordt volop kennisgemaakt en uitgewisseld. 
‘Wat heb jij met mentale gezondheid?’ vraagt dagvoorzitter Juan 
Walter. ‘Ik heb veel mensen gezien die hiermee te maken hebben. 
Daarom ben ik heel geïnteresseerd, ‘antwoordt iemand. Een ander 
vult aan: “Ik ben diëtist en merk dat mentale problemen situaties 
beïnvloeden. ’Weer een ander stelt een concrete vraag; ‘Ik zie dat 
het niet goed gaat met mijn buurman. Maar het is moeilijk hier-
over in gesprek te gaan. Hoe doe ik dat? Iemand uit de zaal geeft 
een tip: ‘Probeer het ’s andersom. Als jij je zorgen maakt over 
iemand, vraag hem dan of hij jou met iets komt helpen. En kijk 
wat er dan gebeurt.’

En daarmee is de toon gezet voor een open avond waarin Mentale 
gezondheid alle aandacht krijgt in de gesprekken van mens tot mens. 
Zowel in de zaal als later aan de gesprekstafels. Marjolein Martens 
van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond heet iedereen welkom. 
Ze vertelt kort over Thrive Amsterdam; een nieuwe sociale beweging
die dit onderwerp bespreekbaar wil maken. Thrive betekent opbloei-
en. ‘We willen er graag voor zorgen (als stad en met elkaar) dat ieder 
kan opbloeien in deze stad. We horen graag van u wat er nodig is 
om mentaal gezond te zijn. De uitkomsten verwerken we onder 
andere in een Actieplan.’

Met elkaar stevige armen vormen
Wethouder Simone Kukenheim neemt het stokje over en vertelt 
waarom de gemeente dit onderwerp zo belangrijk vindt: ‘We vragen 
vaak aan elkaar of het goed gaat. Mensen schrikken dan als je 
antwoordt dat het niet goed met je gaat. We weten daar niet goed 
mee om te gaan. Terwijl mentale gezondheid juist ons allemaal 
aangaat; of je jong of oud bent, in welke wijk je woont; welk oplei-
dingsniveau je hebt. Iedere Amsterdammer heeft een open en 
steunende sociale omgeving nodig. Voor veel mensen is mentale 
gezondheid nog een taboe. Maar wij vinden dit als gemeente een 
belangrijk onderwerp!’

Het kan zijn dat je angstig bent, dat je last hebt van depressie, dat je 
down bent, teveel stress hebt. We erkennen dat en willen er oog voor 
hebben. Laten we stevige armen om elkaar heen vormen! Ik zou 
iedereen willen vragen: Als u morgen in uw vriendenkring of op uw 
werk iemand ziet die niet zo lekker in z’n vel zit, probeer er dan over 

verdient alle aandacht!
Mentale gezondheid

Buurttafel Zuidoost

te praten en iemand gemeende aandacht en erkenning 
te geven. Dat zou al prachtige winst zijn van vanavond.’

Vanavond voeren we het gesprek over wat je nodig hebt 
van elkaar en van de stad als het gaat om mentale 
gezondheid. Hoe kunnen we met elkaar het gesprek 
hierover voeren? En wat helpt daarbij? Amsterdam 
heeft soms last van projecteritus: Weer een project erbij. 
Dat is met dit onderwerp niet de bedoeling. We willen 
juist dat mentale gezondheid een plaats krijgt in het 
gewone leven. Bijvoorbeeld op school of bij een jonge 
ouders groep: hoe groei je mentaal gezond op?’
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vertellen
Yve en Sophia

Op het podium vertellen Sophia A-tjak – Hiwat en Yve Baya hun 
verhaal. Indrukwekkend, openhartig én herkenbaar vertellen ze 
over hun leven en mentale gezondheid. 

Het verhaal van Yve Baya  
‘Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Ik heb een complexe ge-
schiedenis als vluchteling en heb gewoond in asielzoekerscentra en 
kindertehuizen. Over mentale gezondheid werd eigenlijk nooit 
gesproken.

24-7 aan het werk
Enkele jaren terug ging het niet goed met mij. Die signalen pikte ik 
toen niet op. Ik ging alleen maar meer werken en distantieerde me 
steeds meer van mijn omgeving. Ik zei tegen iedereen dat ik het te 
druk had, waardoor ze niet goed dichtbij konden komen. 24-7 was ik 
aan het werk. Gelukkig had ik ook het besef om mezelf rust te 
gunnen. Dus besloot ik een vakantie te boeken naar Japan. In Japan 
merkte ik al dat het niet goed met me ging. Tot ik het hoogtepunt 
bereikte in een hotellobby;  ik werd naar het ziekenhuis gebracht. 
Daar zagen ze dat het niet goed met me ging. Ze adviseerden me om 
terug te gaan naar huis. Eenmaal in Nederland hoorde ik dat ik een 
psychose had. De psychose was misschien nog niet eens het ergste 
maar de depressieve nasleep ervan! Dat was een lange weg, die 
ongeveer drie jaar duurde, waarin ik ook mijn bedrijf (dat ik samen 
met anderen had opgezet) verloor. 

Amazing!
Hoe het nu met me gaat? Amazing! Ik ben in mijn ziel gaan duiken. 
Wie ben ik? Wat past bij mij? Op basis daarvan heb ik besloten alleen 

nog maar dingen te doen die ik leuk vind. Ik kwam weer 
in contact met mijn oude liefde muziek. Ik was vergeten 
hoe belangrijk dat eigenlijk voor mij is. Ik begon weer zin 
te krijgen in het leven. En het gaat goed. Ik zit hier met 
een smile en geniet van het leven. Wat ik ook doe is 
mediteren en boeken lezen over spiritualiteit. Ook 
wandel ik heel veel in de natuur; om prikkels te vermin-
deren. 
Wij denken alleen maar met ons hoofd. Maar we 
moeten veel meer voelen met ons hart. Want in ons 
hart, daar zit kracht!’

Yve Baya is bewoner van Amsterdam Zuidoost. Hij is 
artiest, creatief ondernemer en eigenaar van film- en 
videoproductiebedrijf YVE Ent (www.yve-ent.com).
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Het verhaal van Sophia A-tjak – Hiwat: 
‘Ik ben een optimistische realist. Ik ben me bewust hoe betrekkelijk 
alles is. In mijn omgeving en mijn werk merk ik dat veel meer mensen 
dan we denken last hebben van mentale problemen. Ook ik heb er 
last van en kan er nu heel open over vertellen.’ 

‘Mijn omgeving had in eerste instantie niet door dat het niet goed 
met mij ging. Ik ben hartpatiënt en chronisch ziek. Ook ben ik altijd 
heel verzorgd. Op en top opgemaakt. Dat was eigenlijk een manier 
om te verbloemen dat het niet goed met mij ging. Ik kwam al drie! 
maanden niet buiten. Mijn dochter zei op een dag: ‘Volgens mij gaat 
het niet goed met je mamma, misschien heb je straatvrees?’ Ik heb 
het aan de huisarts te danken dat ik hulp ben gaan zoeken; met 
mentale gezondheid ben ik niet opgevoed. De huisarts had het 
ineens door en zei ik een depressie had. Daarna volgde een behande-
ling van twee jaar. 

Ermee leven en signaleren
Het gaat nu goed met mij én ik heb een angststoornis. Daar kom je 
in je leven nooit helemaal vanaf. Maar ik heb geleerd hoe ik 
daarmee om kan gaan. Ik zal nooit ver van huis gaan bijvoorbeeld. 
Een keer was ik in Spanje op vakantie, binnen 24 uur was ik weer 
terug. Ik raakte er in paniek.
Nu werk ik veel vanuit huis. Ik heb een stichting opgezet die andere 
vrouwen helpt. Door mijn ervaring kan ik goed signalen opvangen en 
anderen helpen. Ook in mijn cateringbedrijf werk ik samen met 
vrouwen die hiermee te maken hebben. 

Geen schande
Ik wil iedereen op het hart drukken: Het is geen schande is om onder 
behandeling van een GGZ instelling zijn. Vaak willen mensen daar niet 
gezien worden en daarom lijden ze langer. Ook het gebruik van 
medicijnen is geen schande met goede hulp kan je, wanneer het weer 
goed gaat, de medicijnen prima afbouwen! Je komt vaak veel sterker 
uit een behandeling en heb vaak meer veerkracht en signaleert veel 
sneller de symptomen.

Als mens hebben we allemaal periodes dat het goed gaat en dat het 
minder goed gaat. Wat zou het goed zijn als we in de wijken dat 

erkennen en met elkaar als mensen te praten over wat je 
zorgen baart en wat je kracht geeft. Ik merk dagelijks 
hoe belangrijk dat is en gun dat iedereen!

Sophia heeft de Stichting Congada opgericht (stichting-
congada.wordpress.com) Sophia organiseert activiteiten en 
geeft workshops, bijvoorbeeld op gebied van gezondheid, 
financiën, assertiviteit en voeding. Een belangrijk onderdeel 
van haar organisatie is catering waardoor de vrouwen leren 
economisch zelfstandiger te zijn.

‘Schaamte is een van de belangrijkste redenen waarom 
mensen zo laat aan de bel trekken. In veel culturen is een 

bezoek aan de GGZ alleen voor heel zieke mensen.’ 

‘Het is geen schande 
om onder behandeling 

te zijn.’
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‘Echt, het kan ons 
allemaal overkomen.’

Mentale verhalen aan de tafels 
Na de pauze met heerlijk eten (met dank aan Sophia’s catering) 
verdelen de ruim tachtig aanwezigen zich over de gesprekstafels. In 
kleinere groepen maken ze kennis en praten ze verder over mentale 
gezondheid. Wat verstaan zij eronder? Wat speelt er in de wijk en 
buurt? Welke ervaringen hebben zij? Wat is er nodig? 

Veel mensen vertellen hun ‘mentaal verhaal’. Over zichzelf of over 
anderen. Aan sommige tafels is het schokkend te horen wat mensen 
hebben meegemaakt, hoe ze tobben en worstelen. Maar ook hoe ze 
er weer bovenop kwamen. Iemand vraagt haar tafelgenoten om hulp: 
”Ik ben bang dat ik depressief wordt. Wat kan ik doen?” Er worden 
allerlei tips en ervaringen uitgewisseld. 
Wanneer het eindsignaal klinkt, willen de meesten eigenlijk niet 
stoppen met het tafelgesprek. Het heeft wat losgemaakt. ‘Er is 
nog heel veel te doen!’ is het signaal van één van de gesprekstafels. 
En anderen zeggen: ‘Dit gesprek moet op veel meer plekken in de 
wijk plaatsvinden!’ 
Bekijk alle onderwerpen en ideeën uit de gesprekstafels op pag 6 en 7. 

Bedankt voor zoveel openheid
Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing sluit de avond af door 
iedereen te complimenteren. ‘Aan alle tafels is zeer open het gesprek 
gevoerd. Dank jullie wel voor zoveel openheid. Dat is nodig in heel 
Amsterdam. Een gesprek kan spannend zijn, want er bestaan veel 
taboes: Er is hier bijvoorbeeld een goede bekende in de zaal die veel 
kilo’s is afgevallen. Daar zijn we trots op en we geven hem openlijk 
applaus. Zo makkelijk als we dat voor hem doen, zo makkelijk zouden 
we dat ook moeten doen voor mensen met mentale problemen.

Sophia en Yve zijn daarin waardevolle rolmodellen. Echt, het kan 
ons allemaal overkomen en we gaan daardoor niet minder van elkaar 
houden. We hebben vanavond al gemerkt hoe goed het ons doet als 
we hier open over spreken!

Recepten
Net als met recepten voor gezond eten, zou ik ook recepten willen 
voor een mentaal gezond leven. Met handige tips en tools voor jezelf 
en hoe je met anderen om kunt gaan. Volgens mij is daar enorme 
behoefte aan. Alvast een tip van mij: Als je nu vanavond thuiskomt, 
neem dan even de tijd voor jezelf. Zet een muziekje op, steek een 
kaarsje aan. Denk ’s na over wie je bent. Heb je vandaag gelachen? 
Hoe rustig ben je in je hoofd? Waar zoek ik kracht en licht? En als 
dat niet lukt, bel gerust iemand om het erover te hebben. Want echt; 
we kunnen samen zoeken en meer voor elkaar betekenen.’
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‘We zijn mens. Gek is niet 
gek. Iedereen heeft een 

beetje gekte in zich.’

Wat is mentale gezondheid?
Dat je goed om kan gaan met de dingen die op je pad komen | Dat 
je om kunt gaan met tegenslag | Dat je kunt doen wat je graag wilt | 
Je balans zoekt en vindt.

Wat zien we?
Depressie én angststoornis | Eenzaamheid: alle leeftijden. Denk ook 
aan kinderen | Stigma/Schaamte/Cultuur/Religieuze invloeden | 
Buitengesloten voelen | Schietincidenten leiden tot angst op straat 
(ga dan persoonlijk praten met buren, geen bijeenkomst) | Er zijn 
veel verschillen onder ons. Sommige mensen hebben heel traumati-
sche ervaringen (o.a. vliegtuigramp) | Stress, eenzaamheid, armoede 
en de impact ervan | Gezinnen: stress in opvoedsituaties, jongeren 
ondersteunen | Denk ook aan: verwarde mensen op straat, hoe gaan 
we daarmee om? | Bestaansonzekerheid draagt niet bij aan mentale 
gezondheid.

Waar is behoefte aan?
Dat we leren met je mentale gevoelens om te gaan en erover te 
praten! | Soms lukt het niet om bij iemand binnen te komen. Wat 
kun je dan doen? We hebben daarvoor tips en handvatten nodig | 
Hoe kan ik er het beste mee omgaan? Zijn er tools hoe ik het in de 
hand kan houden en zijn er tools hoe ik het kan herkennen? | Hoe 
maak ik dit onderwerp nou goed bespreekbaar? Dat is best lastig | 
Hoe gaan we om met situaties bijv. als je ziet dat een ouder een kind 
niet goed behandelt | Psychose is het grootste taboe (roept angst 
op). Terwijl er veel mensen zijn die het hebben, we moeten dit echt 
bespreken. Dat is zo belangrijk! | Eigenlijke behoefte=contact. 
Contact maken = dat je jezelf mag zijn.

Wat helpt? Wat zijn tips en goede ervaringen?
Sommige mensen kunnen goed hun gevoel uitschakelen (deur dicht) 
dat is even makkelijk... | Andere mensen gaan bidden (zijn gelovig). 
Dat kan helpen om er doorheen te komen | Meditatie en yoga 
kunnen ook helpen om jezelf te motiveren | Het kan even duren 
voordat je de juiste hulp hebt; dat is iemand die de juiste snaar bij jou 
raakt. Soms kost dat tijd | Spring gewoon in het diepe. ‘Ik ben altijd 
goed geholpen!’ | Het is ook nodig dat je een bepaalde mate van 
onzekerheid accepteert | Een luisterend oor, sporten, rust, een 
blokje om, niets doen, puzzelen, muziek, dat kan helpen | Iets kan 

Tafelgesprekken
Uitkomsten
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niet gelijk oplossen. Geef het een kans | Je moet het ook willen 
weten | Steun uit het netwerk: Wandelen, sporten, kwetsbaar 
opstellen, kan helpen, leer ook te vragen.

Tips om elkaar te steunen:
Houd rekening met cultuur en ook gender. Want daardoor gaan 
mensen er soms anders mee om | Geef een ander eerst even ruimte. 
Niet gelijk erop af stappen, te dichtbij kan bedreigend voelen | 
Herkenning. Daar begint het mee | Er moet eerst vertrouwen zijn. 
Geen oordeel, laat het er ook maar zijn | Mensen voelen wel: met 
deze persoon kan ik iets delen. | Praten uit gelijkwaardigheid | 
Compassie tonen | Ruimte geven aan de ander | Uitnodigend en 
open | Contact – ook fysiek | Voor, door en met elkaar | Voorkomen 
van ‘labeltjes’ | Aandacht voor een individu | Niet alle uiterlijkheden 
op één lijn zetten | Belang van humor | Lekker samen eten helpt ook 
| Zelf delen om ander uit te nodigen | Muziek als creatieve vorm: wat 
raakt jou? | Vrijwilligerswerk geeft vreugde | Muziek, meditatie, 
religie | Zoeken naar een lichtpuntje | Creatief blijven | Zelfhulp-
groepen | Anderen helpen voorkomen | Blijf geïnteresseerd in de 
ander, ook als het lang duurt.

Waardoor is het lastig of moeilijk? 
Veel praten helpt, maar je omgeving moet je een beetje begrijpen | 
Iedereen verwerkt ‘t op een eigen manier | Hulp vragen is moeilijk, 
je bent bang om controle te verliezen | Het is persoonlijk. Vroeger 
was het een taboe. Daarom houd je het eerst privé. Mensen denken 
vaak: ‘Het is iets persoonlijks’ en zoeken daarom geen hulp | 
De vraag is: wat heeft u nodig? Niet iedereen kan dat goed zeggen | 
Van binnen voel je je slecht maar je laat het niet zien | Pillen lijken 
een tijdelijke oplossing. Daarna moet je het toch weer zelf doen | Als 
je je verhaal weer vertelt, komt alles weer naar boven | Het gaat vaak 
om meerdere problemen | Je wilt iemand niet onnodig belasten. Zo 
voelt het. Vaak merkt iemand het in een kleiner groepje | Goede 
buren heeft niet iedereen | Onverdraagzaamheid helpt niet (som-
mige mensen voelen zich te goed t.o.v. anderen) | Moet het echt 
eerst fout gaan voordat ik geholpen word? | Zorgen maken | Gevaar 
voor jezelf of samenleving | Je hebt een ‘simpel’ probleem en niet 
geholpen worden | Prestatiedruk | Je hebt er geen vertrouwen in | 
Hulp moet tijdig zijn, niet pas als iemand op de bodem zit | Het 
vraagt moed om hulp te vragen | Je bent bang voor het oordeel van 
anderen, voor een stempel | Je wilt onafhankelijk zijn. Het patroon 
van altijd op jezelf terugvallen. Sterk willen zijn, kan een valkuil zijn. 
Er is veel schaamte om bij de GGZ hulp te vragen. Ook is er 
schaamte om pillen te gebruiken.

‘Het gaat om interesse tonen 
en om iemand geven. Praten 
en een luisterend oor bieden, 

dat doen we te weinig.’
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Geestelijke zorg heeft 
revalidatie nodig, je moet 

weer leren leven’

Ideeën voor de stad en het stadsdeel:
Er zou een checklist moeten zijn om te kijken of je mentaal gezond 
bent, zodat je signalen kunt oppakken | Graag meer gesprek en 
minder entourage | Graag een vervolg op deze bijeenkomst | 
Laten we op heel veel plekken dit soort gesprekken gaan voeren | 
Bepaalde items graag verder uitwerken want preventief werk is heel 
belangrijk. 

Laten buurthuizen meer naar buiten gaan en via via mensen trekken | 
Het Spinnewiel is een heel fijne voorziening in de buurt. Ook als 
middel tegen eenzaamheid | Denk ook aan meer gratis initiatieven 
zoals een camping, sporten, geld voor leuke dingen, ontmoetingen, 
samen eten | Ontspanningsmiddelen zouden genormaliseerd 
moeten zijn.

Er zijn mensen in de buurt nodig die open staan voor een gesprek 
met jou | Voor het herkennen van mentale problemen hebben we 
sleutelfiguren in de wijk in de wijk nodig  | Ook buurtbewoners 
kunnen getraind worden tot sleutelfiguren | Er zijn laagdrempelige 
inloopplekken nodig | Ook Zelfhulpgroepen zouden veel kunnen 
betekenen.

Heel veel mensen weten de weg niet | Meer kennis van de sociale 
kaart | Meer doorverwijzen | Trainen van professionals (op tijd 
verwijzen en naar wie) | Taboesfeer doorbreken door fleurig en 
levendiger maken van GGZ instellingen (GGZ traumatiseert) | 
Tips voor de hulpverlening: Hoe omzeilen we de bureaucratie? | 
Positieve kijk op het  gezin behouden, verbinding tussen hulpverle-
ners met ervaring en zonder | Wees outreachend en ga naar de 
mensen toe | Zorg voor menselijkheid en humaniteit | Maak het 
laagdrempelig | Nazorg en vangnet na hulpverlening ontbreekt | 
Werk vanuit een intercultureel perspectief in de hulpverlening.
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