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Nieuwsbrief 



oor je ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van  SCIP.  
Wederom gemaakt door onze vaste vormgevers, die zich 

opnieuw hebben bezig gehouden met het lay out programma Indesign 
CS 2. Een professioneel programma, en daardoor een professio-
nele nieuwsbrief waar we allen weer trots op zijn!

Je kunt lezen over hoe het verder gaat met onze bestaande pro-
jecten, en de nieuwe projecten zoals  de Ruilhalte, een winkel waar 
je spullen kunt ruilen met een gesloten beurs, de Zwemclub en de 
PCambulance, die computerproblemen bij de mensen thuis zal gaan 
oplossen.

Verder een bericht over de scheurkalender van de psychiatrie 2006, 
waar jullie allen een groot aandeel in hebben gehad, door het sturen 
van uispraken. We hebben het met z’n allen waargemaakt, en we heb-
ben het copywright op de naam: Psychiatrie scheurkalender!

In het begin van het nieuwe jaar kunt  je naar het theater om daar te 
gaan genieten van de voorstelling van ‘De tuin der lusten’ ,een to-
neelstuk geschreven en gespeeld door toneelgroep Diep Water. 

SCIP wordt steeds groter en heeft steeds meer te bieden: je kunt er 
terecht als bezoeker, auteur, kok, sleutelaar aan computers, schrijver 
of illustrator of wandelaar.

Wilt je meer weten over de mogelijkheden bij SCIP?  Bel of mail.

SCIP
Singel 54
1015AB Amsterdam
020 62453111
scip2000@planet.nl
www.scip2000.nl

v

 De deadline voor de volgende nieuwsbrief 
  is 31 januari 2006.
 Als je wilt mee werken aan de nieuwsbrief 
 dan kun je je aanmelden bij 
Bas: 020 6360675









docententraining                            
            dubbelklik     in
             amSterdam noord

 In AmsterdAm-noord Is de eerste docententrAInIng dubbelklIk Afgerond 
met het uItreIken vAn het certIfIcAAt door IsAbelle klompenhouwer één 

vAn de Auteurs vAn het progrAmmA. Acht vrIjwIllIgers zIjn opgeleId tot 
computerdocenten dIe In de toekomst met het progrAmmA dubbelklIk gAAn 

lesgeven In de buurthuIzen en het Acc-noord.

Het project
Van de acht vrijwilligers zijn er zes 
afkomstig van het ACC-Noord en Login, 
cliënten of ex-cliënten dus. De anderen 
zijn bewoners van Noord. De opgeleide 
computerdocenten gaan één dagdeel 
lesgeven en één dagdeel een open computer 
inloop begeleiden.  Margot Bleumer, de 
medewerker van het stadsdeel voor sociale 
projecten en oudkomers trajecten, die het 
project heeft gestart wil dat de buurthuizen 
uiterlijk in januari de eerste cursussen gaan 
geven.
 
acc-noord
In het ACC-Noord worden al een tijdje 
dubbelklik cursussen gegeven aan (semi)-
analfabete allochtone vrouwen uit de buurt. 
De buurthuizen zullen voorlopig cursisten 
naar ons doorsturen tot ook zij van start 
gaan. We gaan de cursussen uitbreiden 

voor andere doelgroepen zoals ouderen of 
allochtone mannen. De vrijwilligers van 
het ACC-Noord gaan dus lesgeven aan 
de buurtbewoners, die dan later kunnen 
doorstromen naar de reguliere cursussen 
die we al aanbieden aan (ex)-cliënten 
van de GGz. Hierbij hopen we integratie 
tussen cliënten en buurtbewoners te 
bewerkstelligen.

docententraining
De training was heel nuttig voor de mensen 
zonder ervaring. Ze leerden voor de groep 
staan en uitleg geven. Maar ook de ervaren 
docenten staken er nog wat van op. Ingrid 
dubbelklik docent voor allochtone vrouwen 
vertelt ” Ik heb toch nog een hoop ideeen 
opgedaan en goede  feedback gekregen op 
mijn presentatie”. We gaan nu met meer 
bagage door met  het lesgeven op het 
ACC-Noord.
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“Walking Talking”

Lopen en praten: dat is wat het wandelproject van 
SCIP elke donderdag ochtend doet in Amsterdam-
Noord.
Samen met cliënten van Mentrum ontdekken we dit 
soms bijna vergeten stadsdeel. 
Behalve lopen en praten maken we ook foto’s: van 
elkaar en van de omgeving. Al wandelend kom je 
namelijk van alles tegen: schattige dijkhuisjes, moeder 
kip met negen kuikens, de polder net buiten de stad 
en het winkelcentrum op weg naar huis. Langzaamaan 
groeit ons wandelgroepje en dat is een goed teken. 
Uiteindelijk willen we namelijk dat het een 
zelfstandige, elkaar ondersteunende (wandel) groep 
wordt. 
Want al zijn we niet allemaal grote praters: bewegen is 
voor ons allemaal wel gezond!

                                               Christien & Fenna
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De Rebels in Tsjechië
“De Rebels” is gewoon een leuk bandje. Of zeg maar een band. Twee zangeressen,  
drums, percussie, blazers, piano, bas en een paar rappers. We repeteren elke 
week op woensdagmiddag in de Badcuyp in Amsterdam. Soul, rap, een bluesje. 
Covers maar ook steeds meer eigen nummers. We treden af en toe op, meestal bij 
bijeenkomsten in het kader van “consumer run”projecten. Binnenkort gaan we een 
demo maken. 

Het enige dat ons bijzonder maakt is dat de meesten van ons wat psychiatrische 
zorg hebben of hebben gehad. Maar daar merk je niks van als je ons hoort spelen. 

Wat ook heel bijzonder is, is dat we vorige maand voor het eerst op tournee zijn 
geweest. Op uitnodiging van een cliëntgestuurde organisatie in Tsjechië zijn we 
zeven dagen op pad geweest, en we hebben drie concerten gegeven; in een café 
in Jesenik, een park in Javorno en op een plein in Zloty Stok. De eerste twee zijn 
kleine stadjes in noordoost Tsjechië, de laatste ligt in Polen, net over de grens. Per 
concert waren er zo’n 100 enthousiaste toehoorders. 
Met z’n allen in een 12 persoonsbus, met daar achteraan nog een busje met 
bagage en muziekinstrumenten. 
Het was een spannende reis. Sommige bandleden waren al jaren niet in het 
buitenland geweest. Van tevoren werd druk overlegd, niet alleen over welke 
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Bij Login komen regelmatig verzoeken binnen van mensen die 
problemen hebben met hun computer, maar om wat voor reden 
dan ook de computer niet naar de winkel te komen brengen. 
Onder het motto “dan komen wij toch naar de computer” start 
Login binnenkort een nieuwe service juist voor deze mensen. 
Het project heet “de PC Ambulance” en wordt gedraaid door 
voorlopig drie Login-medewerkers. 
De bedoeling is dat deze service zo snel mogelijk financieel 
onafhankelijk wordt, dus wij rekenen een klein bedrag aan 
voorrijkosten en de reparatie zijn 25 euro per uur, incl BTW, excl. 
eventuele benodigde onderdelen.  

Voorlopig kan iedereen nog het nummer van Login, 020 
4896536 bellen voor problemen thuis en we hopen dan mensen 
sneller en efficiënter van dienst te kunnen zijn dan tot nu toe. 

Fred en Marlou
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