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Nou daar is ie dan… 
 
...de eerste versie van de enige echte Inspiration Post, de officiële huiskrant 
van het enige echte Praktijkhuis Inspiration. En wat ontzettend gaaf 
dat je deze historische publicatie digitaal hebt geopend. We beginnen met 
een quote van onze gastschrijver Mahatma Ghandi, die zo vriendelijk 
was om ons startmotto geheel belangeloos ter beschikking te stellen: “If I 
have the believe that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it 
even if I may not have it at the beginning.”  

Ofwel, zoals de legendarische Oostenrijkse voetbaltrainer Ernst 
Happel (Feyenoord, Oranje) ooit zei: “Kein geloel, Fußballen. 
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Kijk mama, zonder TomTom  
Hoewel de officiële aftrap van Praktijkhuis Inspiration pas vijf dagen geleden 
plaatsvond, bijgewoond door een mede vanwege Corona maatregelen select 
gehouden groep genodigden, zouden we nu al bijna een boek, ipv een 

huiskrant editie vol kunnen schrijven. 
Want wat een enorme hoeveelheid 
enthousiaste reacties en steun hebben 
we nu al gekregen zeg. En wat een 
enorme boost geeft dat aan ons nog 
kleine, maar zeer 
fijne teampje ontdekkingsreizigers. 
Want zo voelt dat wel een beetje.  
Natuurlijk weten we waar we naartoe 
willen, maar de route daar naartoe zit 
nog in geen een TomTom en dat is best 

wel een beetje, en soms een beetje boel, spannend. Maar wat de afgelopen 
vier dagen ons inmiddels hebben laten zien, is dat we de ingeslagen weg 
zeker niet alleen hoeven te begaan en dat we de route zelf zeker niet alleen 
uit hoeven zoeken. En dat voelt geweldig lekker.  

Alvast verontschuldingen  
Deze eerste editie zal, net als alle volgende edities, geen recht doen aan alles 
wat er gebeurt en door iedereen gedaan wordt om 
Praktijkhuis Inspiration ‘uit de grond te stampen’. We gaan 
ongetwijfeld dingen ‘vergeten’ of niet de aandacht geven die ze 
verdienen. Dit is geen excuus, slechts een constatering. Er zullen op onze 
route gegarandeerd verkeerde afslagen genomen worden, ons voertuig zal 
zeker te kampen krijgen met pech, wellicht zal ergens de benzine (bijna) 
opraken. Daarom hier al bij voorbaat onze verontschuldigingen en een 
dringend verzoek aan jullie: Laat het ons weten als je denkt dat we ergens de 
verkeerde kant oprijden of uit de bocht dreigen te vliegen. Wil je trouwens 
helemaal niets missen van onze reis, waarvan jij inmiddels ook deel 
uitmaakt, kijk dan regelmatig op onze door ons creative design brein Anouk 
ontworpen website www.praktijkhuisinspiration.nl en op onze social media 
accounts op Facebook en Instagram. @praktijkhuisinspiration 
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Even voorstellen… 
Lex Vink  ( Co Founder ) 

 
Hoi, ik ben Lex, een oude jonge man, 

al veertig jaar samen met Lybet, de 
liefde van mijn leven, jawel, dat 

bestaat nog. Samen zijn we de best 
wel trotse ouders van vier blagen, 
zoals ze dat in het moederdialect 

van Lybet noemen. Oh ja, en sinds 
mijn 18e werk ik ‘in de zorg’, het 

overgrote deel van die tijd als 
verpleegkundige op een of andere 

PAAZ.   

In die tijd heb ik veel prachtige 
mensen mogen ontmoeten. Vaak op 
de kwetsbaarste momenten in hun 
leven. Asli is één van hen. Wat me 

iedere keer weer verbaast is hoe al die 
mensen bereid zijn zich helemaal 

open te stellen en jou hun vertrouwen 
te schenken, als je jezelf als 

medemens open durft te stellen. 

Lees het hele verhaal van Lex op: 
www.praktijkhuisinspiration.nl/een-

eigenzinnig-mens

http://www.praktijkhuisinspiration.nl/een-eigenzinnig-mens
http://www.praktijkhuisinspiration.nl/een-eigenzinnig-mens
http://www.praktijkhuisinspiration.nl
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De rode loper  
En dan nu een enorme rode loper voor iedereen 
die Praktijkhuis Inspiration zo ontzettend warm en enthousiast 
ontvangen heeft. Het is niet doenlijk om alle mensen die ons lieve, 
hartverwarmende, motiverende reacties sturen, die 
doneren, die aanbieden om ons te komen helpen, die onze petitie 
tekenen, enzovoorts hier op deze plaats persoonlijk in het zonnetje te 
zetten, maar weet dat jullie warmte door ons gevoeld 
wordt en ons bergen energie geeft. We maken hier een uitzondering 
voor de ontwerpster van ons prachtige logo, Amanda Bisesser, die 
deze ingewikkelde klus (want we hadden best wel wat eisen) 
geheel ‘gratis en voor niets’ voor ons heeft geklaard. Amanda’s quote is 
“I am design”. Neem van ons aan dat ieder woord in die quote recht 
doet aan (het werk van) Amanda.  
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Amanda Bisesser

De crowdfund 
De meeste lezers zullen weten van 
onze crowdfund, hebben wellicht 

zelfs al een bedrag aan 
Praktijkhuis Inspiration gedoneerd. 

Daar zijn we natuurlijk enorm mee in 
onze nopjes. Een reis naar 

een bestemming als wij gekozen 
hebben is immers niet gratis. Via 

deze nieuwsbrief zullen we je op de 
hoogte houden van de manier 

waarop wij jullie gulle donaties 
besteden. Uiteraard zal er ook een 
financiële verantwoording komen 

in de jaarverslagen van de Stichting 
Praktijkhuis Inspiration die we deze 
maand op gaan richten, inderdaad 

met behulp van een deel van de 
eerste donaties. Voor deze 

non profit stichting zijn we overigens 
nog op zoek naar vrijwilligers die een 

bestuursfunctie op zich willen 
nemen. Als je belangstelling 

hebt neem contact met ons op. 

De petitie 
Loopt als ‘een tierelier op Haarlemmerolie’, zoals de oma van de schrijver 
van deze nieuwsbrief zou zeggen. Geweldig belangrijk, 
iedere handtekening helpt ons op 22 oktober as. in ons gesprek met de 
gemeente Haarlemmermeer. Het gesprek heeft voor ons als doel om de 
gemeente ervan te overtuigen dat 1) Er met name in Noord Holland en een 
groot deel van Zuid Holland, Utrecht en Flevoland een behoorlijke 
‘missing link’ is als het gaat om de ondersteuning en begeleiding van 
mensen met eetstoornissen en hun naasten, 2) Dat Haarlemmermeer voor 
die groep een prachtige, centrale locatie zou zijn, 3) Dat Haarlemmermeer 
beschikt over een club mensen (en hun netwerk) die de know how en de 
drive hebben om in die ‘missing link’ te voorzien en 4) Dat samenwerking 
tussen de gemeente en die club voor alle partijen aangenaam zou zijn. 
Voor nu kun je ons enorm helpen door, als je dat nog niet gedaan hebt, de 
petitie te tekenen en iedereen die je op je pad tegenkomt, goedschiks of 
desnoods onder dwang te motiveren de petitie te tekenen.

https://www.gofundme.com/f/realiseer-039praktijkhuis-inspiration039
https://www.praktijkhuisinspiration.nl/contact
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Vrijwilligers  
Zoals je op onze site en op onze social media kunt lezen gaat 
Praktijkhuis Inspiration er niet komen en niet blijven bestaan zonder 
de inzet van een behoorlijke club vrijwilligers. Op de site hebben we 
een ‘vacature’ overzicht. We zijn enorm onder de indruk, eigenlijk 
best wel een beetje overdonderd, van de hoeveelheid mensen die 
aangegeven heeft bij ons in te willen stappen op de route naar de 
volgende bestemming. Ook hiervoor enorm veel dank. De 
‘vacaturebank’ zal voortdurend in ontwikkeling zijn, ook sterk 
afhankelijk van de de ‘locatie’ waar we ons op een bepaald moment 
in onze route bevinden. Als je interesse hebt om in te stappen, hou 
dan de site en de social media in de gaten. Als je aanvullende vragen 
hebt of als je iets voor ons wilt betekenen, maar dat niet terugvindt in de ‘vacaturebank’, schroom niet om ons te 
contacten. Tot slot kan het zo zijn dat datgene wat je graag voor Praktijkhuis Inspiration zou willen betekenen 
momenteel nog niet beschikbaar of nodig is, maar in een andere fase van de reis wel, dan ben je ook nu al van harte 
welkom. Laat het ons weten.  
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Tot besluit… 
...van deze eerste, dus historische 
Praktijkhuis Inspiration Post, willen we jullie laten weten 
dat we op korte termijn nog een aantal combi fundraise / 
info / brainstorm activiteiten gaan organiseren. We zullen 
hierbij goed rekening houden met de beperkingen die het 
Coronabeleid onze samenleving momenteel oplegt, maar 
dat gaat ons zeker niet tegenhouden 😷  Houd dus ook 
hiervoor onze site en social media goed in de smiezen. 
Uiteraard zal er, zeker nu in onze ‘opstartfase’ zeer 
frequent een verse editie van ‘The Inspiration Post’ op je 
digitale deurmat vallen. 

En dan als aller allerlaatst… 
...nog een Corona preventietip: Een goede afweer helpt je 
om je Corona infectiedrempel zo laag mogelijk te houden. 
Een goede afweer bouw je op door voldoende te slapen, 
voldoende te bewegen, gezonde voeding EN sociale 
verbondenheid. Welnu, als er iets positief is voor sociale 
verbondenheid dan is het het samen werken aan en 
creëren van iets moois als 
Praktijkhuis Inspiration. Dus....  

Nogmaals dank voor jullie enthousiasme, jullie 
stimulans, al jullie bijdragen op welke wijze dan ook. We 
hopen jullie te mogen blijven ontmoeten in de virtuele en 
de fysieke omgevingen van Praktijkhuis Inspiration.

Anouk Groeneweg,  
creative designer en turbomotor. 

Lex Vink, co-
founder en hoofdredacteur van 

The Inspiration Post

Asli Hoek, onze founder en 
opperdromer 
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