
NIEUWS van Bewogen Deuren

Dag allemaal, 

Het is alweer een hele tijd geleden dat je iets van Bewogen Deuren hebt gehoord. 
Er is in de tussentijd veel gebeurd én bereikt. 

Workshops
De workshops bij GGz Breburg zijn afgerond met als concreet resultaat: 9 deuren met 
indrukwekkende teksten! 

Deur op reis 
De blauwe separeerdeur, van de workshop op de locatie Muiderslotlaan Breda, is tentoongesteld 
geweest bij het Dolhuys, het museum voor de psychiatrie in Haarlem. 

Kunstwerk
De gesprekken met de Raad van Bestuur, de cliëntenraad en de kunstcommissie over het 
eindkunstwerk zijn in volle gang. 
De zoektocht naar een geschikte locatie voor het eindkunstwerk heeft veel tijd gekost. 
De keuze is gevallen op het parkje naast het werkcafé van Jan Wierhof in Tilburg. Dit is op het 
eigen terrein van GGz Breburg, maar grenzend aan de openbare ruimte. Zo zullen de deuren ook 
voor de buitenwereld zichtbaar zijn. 
Er zijn belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. We kunnen én mogen de deuren nog 
niet loslaten. 
Het streven is om het kunstwerk in het voorjaar van 2019 te plaatsen. Dan zal een feestelijke 
opening volgen, met jullie als eregasten : ) 
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Lentis Festival 
Bewogen Deuren heeft op uitnodiging van Lentis een workshop gegeven op het Lentis-festival in 
Zuidlaren op 8 juni jl.

Deur Lentis Festival



Psychiater Olaf Galisch en ervaringsdeskundige Heleen Wadman van Lentis vertellen hier over hun 
ervaring:

'We hebben "Bewogen Deuren" als ontzettend waardevol ervaren.
Door samen de deuren te bewerken hebben we ruimte kunnen creëren om een onderwerp te 
bespreken wat voor veel mensen nog taboe is.
Deze vorm heeft een uitnodigend effect gehad waarbij er recht wordt gedaan aan het proces van 
een ieder.
We zijn tijdens deze dag ontroerd door de vele verhalen die loskwamen bij het zien van de deuren.
Mensen die al tientallen jaren niet hadden gesproken over hun ervaringen begonnen opeens te 
vertellen.
Door de citaten in de deuren te zandstralen kregen de ervaringen ook een fysieke vorm. 
Hierdoor werd de pijn, wanhoop en frustratie van deze ervaringen opeens voor iedereen heel 
voelbaar.
We waren met elkaar in gesprek! Niet als medewerkers en cliënten maar als medemensen met 
verschillende ervaringen.'

We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond Bewogen Deuren. 
En wensen jullie alvast een fijne zomer toe! 

groet, 
Almar & Marlies 

www.bewogendeuren.nl

http://www.bewogendeuren.nl/

