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We hebben je hulp nodig!  
En dat kun je heel gemakkelijk doen! 

Dit is geen gewone nieuwsbrief!  
Het is eigenlijk vooral een oproep om te stemmen voor het project PostTraumatische
Groei - Een positieve afslag bij de toeslagenaffaire. 
Wij willen dat doen voor mensen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.  
Het is de afgelopen tijd zeer duidelijk geworden hoe heftig de toeslagenaffaire is
geweest voor de slachtoffers.  
Velen hebben inmiddels een geldbedrag als compensatie gekregen, maar daar is het
zeer zeker niet klaar mee. Er zijn nog steeds zeer veel mentale problemen en trauma's.
En daar gaat ons project over. We zijn door meerdere slachtoffers benaderd en we
willen hen en velen zoals hen helpen bij het verteren van hun doorstane ellende en hen
leren hoe ze sterker uit de ellende te voorschijn kunnen komen. 

We doen daartoe mee aan een 'wedstrijd' van VOOR! waarmee we een groot bedrag
kunnen winnen voor dit project. 
Je kunt er op hun website alles over lezen als je dat wilt. Je kunt er ook gewoon
stemmen als je het gedachtegoed PostTraumatische Groei - Sterker door ellende een
goed idee vindt voor deze doelgroep. 

Je kunt HIER STEMMEN via zowel FaceBook als LinkedIn. Als je op beide media een
account hebt, mag je zelfs twee keer stemmen. Twee keer 10 punten aan ons project
geven mag en kan dus. 

Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van VOORbeeld-verkiezing 2022:  
VOOR een gezonde samenleving en ten behoeve van ons project voor de slachtoffers
van de toeslagenaffaire.  
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In deze nieuwsbrief zit daarom onderstaand ook de link naar  de podcast met Eefke
Postma nogmaals. Zij was slachtoffer en het is haar gelukt om sterker uit de strijd te
komen.  
Zij hoopt dat velen haar volgen. 

Verder hebben we een animatie in deze nieuwsbrief opgenomen die wijzelf hebben
laten maken. Het gaat over hoe je vast kunt zitten in een moeras en dan......... 
Dat gunnen we iedereen! 

We wensen je veel lees-, luister- en kijkplezier. 

Hartelijke groet, 
Anja Jongkind en Greet Vonk 

Aha!enzo

Rijkdom aan mogelijkheden na drama! 

Als je na een drama gestigmatiseerd benaderd wordt, gaat het fout. 
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Als jij zelf of een ander denkt dat je voorgoed beperkt blijft, wordt dat tot
een soort van waarheid en uiteindelijk de werkelijkheid daardoor. 
Je gunt niemand een drama, maar het levert wel ervaring en levensrijkdom
op.
Ooit was dat drama ernstige ellende, maar je leert daardoor wel je
gereedschappen beter te gebruiken. Je leert jouzelf en jouw
(on)mogelijkheden beter te hanteren. 
Een heel goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het proces rondom een
stevige burn-out, relatiebreuk, verlies, de toeslagenaffaire....

Media 

Podcast Cadeautje verpakt in Prikkeldraad. 

Podcast 13: Eefke Postma was slachtoffer van de toeslagenaffaire en helpt nu om ‘het
systeem’ te veranderen. 

Je kunt hier stemmen
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Anja Jongkind 06-51807059

Et Emergo - Sterker door ellende, De Broeken 3A, 7986 PC Wittelte , Nederland 

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je hebt aangemeld. 
Of omdat je coachee was of een workshop of opleiding bij ons volgde.
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