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Van de hoofdredacteur  
Het is alweer een tijdje geleden dat onze laatste nieuwsbrief het licht zag. In dat tijdje is er weer ontzettend veel 
gebeurd. Dit is nog lang niet allemaal zichtbaar, maar neem van ons aan dat de vaart er goed in zit. Een kleine greep uit 
onze belevenissen: De datum waarop we het Praktijkhuis openen is vastgesteld, de contouren van ons bestuur, onze 
adviesraad en ons comité van aanbeveling tekenen zich af, onze ‘aanhang’ op alle social media groeit gestaag, het aantal 
mensen dat ons als vrijwilliger bij wil staan neemt nog steeds toe en ‘achter de schermen’ tekenen de contouren van 
waar we naar toe willen zich steeds duidelijker af. Juist dit werk ‘achter de schermen’ is belangrijk, maar niet zo heel 
spectaculair, dus daar gaan we het in deze editie van jullie lijfblad niet over hebben. Mensen met inslaapproblemen 
moeten op zoek naar ander leesvoer..  
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HET IS  
DECEMBER!

SINTERKLAAS  
INSTA LIVE & ZOOM 

SPECTACULAIR 
NIEUWS!!!

THE INSPIRATION POST #3

Niet heel erg origineel of inspirerend, dat 
geven we direct toe. Maar ja, het is alweer 

december, dus het is wel een passende 
quote. En een welgemeende, iets dat wij van 
Praktijkhuis Inspiration iedereen, waar dan 

ook op deze wereld van harte toewensen.  
 

Bij deze een dikke knuffel en een echte 
onvervalste mondkapjeskus voor iedereen 
die dit leest. Maak er mooie feestdagen en 

een goede jaarwisseling van. Op naar 2021!

Quote van de maand

Wel spectaculair.. 
...Is het nieuws dat we de deuren van Praktijkhuis Inspiration, ijs, weder & 
Covid dienende, op 1 september AD 2021 wagenwijd openzetten, waarmee een 
van de drie belangrijke doelstellingen van de Stichting Praktijkhuis Inspiration, 
een door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen gerunde warme en veilige plek 
voor iedereen die direct of indirect met een eetstoornis te maken heeft welkom 
is om ‘te zijn’ of ‘te doen’, gerealiseerd is.

“Merry Christmas and a Happy 
New Year.”
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Over de stichting Praktijkhuis 
Inspiration gesproken… 
. . . Kunnen we melden dat de organisatorisch 
ondersteunende contouren steeds duidelijker worden. 
Het bestuur is versterkt met de wijsheid, kennis en 
ervaring van Joost Smitskamp.  

Het front adspirators die t.z.t. onze adviesraad zal 
vormen, en die nu al individueel beschikbaar zijn voor 
wijze raad, bestaat op het moment van schrijven van deze 
kroniek uit drie mensen: Hanneke van der Veeken, Eric 
van Amerongen, Mireille Vos en Iris Paris. Ook bij ons 
comité van aanbeveling is het eerste schaap over de dam. 
Hoewel ‘schaap’ niet het best gekozen dier is, want 
eigenlijk hebben we het hier over een leeuw en zijn naam 
is Frits Bosch.  
 
Bij deze nodigen we jullie uit om kennis te maken met 
deze nieuwe en zeer inspirerende aanwinsten. Je vindt ze 
op onze website:  
https://www.praktijkhuisinspiration.nl/organisatie 

Ondertussen.. 
...Hebben we nog een aantal ontmoetingen gepland met 
mensen die mogelijk iets voor ons willen en / of kunnen 
betekenen in deze opstartfase of in de aanloop naar en/of 
na de opening van Praktijkhuis Inspiration. Daar zien we 
naar uit en rekenen erop dat we een stevige basis voor het 
geheel kunnen neerleggen. Wordt vervolgd...

Dat brengt ons..  
Bij de ‘vacatures die we op dit moment, het liefst 
gisteren, in willen vullen. Het gaat om twee openstaande 
bestuursfuncties met de portefeuilles penningmeester en 
PR.  

Ben of ken je iemand die zich in wil zetten voor onze 
missie en visie en die ook thuis is in genoemde materie, 
neem contact met ons op via ons mailadres:    
praktijkhuisinspiration@outlook.com  

En ook heel belangrijk: Zegt het voort...... 

De crowdfund… 
... Bij ‘Go Fund Me’ loopt op zijn einde en heeft bijna €1600,-- opgebracht. Dat helpt ons enorm bij onze start. Voor 
financiëring van het vervolg werken we op dit moment een aantal opties uit. Zodra hier meer over duidelijk is, laten we 
dat weten via de bekende kanalen, waaronder het NOS journaal. 
  

De petitie… 
...Is eveneens in de eindfase belandt. Momenteel hebben al bijna 500 (!!!) mensen laten weten hoe belangrijk ze het 
vinden dat onze regio voorzien wordt van een Praktijkhuis waar iedereen die direct of indirect met een eetstoornis te 
maken heeft van harte welkom is. Aan wie, wanneer en hoe we de petitie aan gaan bieden weten we nog niet precies, 
maar ook hier geldt dat we dit zodra e.e.a. duidelijk is, mee zullen delen op onze site, via onze social media platforms en 
waar dit verder mogelijk is.

https://www.praktijkhuisinspiration.nl/organisatie
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Tot zover… 
...Deze derde editie van het onvolprezen lijfblad voor Praktijkhuis Inspiration adepten, volgers en aanverwante 
artikelen. We danken iedereen voor de aandacht en de steun die jullie ons in overvloede blijven geven. Dit motiveert 
ons enorm en bovendien worden we er erg blij van. We wensen jullie allen een gezellige decembermaand en een goed 
begin van 2021, het jaar waarin Praktijkhuis Inspiration echt gaat beginnen.

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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Sinterklaas…  
...Bezocht op 2 december Praktijkhuis Inspiration. Gezien de 
gevorderde leeftijd van dit stijlicoon valt hij in een SARS-
Cov2 risicogroep, dus het werd een virtueel bezoek in de 
cyberruimte van ZOOM en Instagram Live.  
 
We hebben met een kleine groep professionals een fijne 
zoom sessie gehad waarna we direct na deze ‘kort maar 
krachtige’ meeting live zijn gegaan op ons Instagram kanaal. 
We hebben van onze volgers een aantal vragen omtrent de 
feestdagen / sinterklaas ontvangen en dit met elkaar 
besproken. Na een korte technische onderbreking hebben we 
onze eerste Instagram Live sessie als heuse ‘influencers’ 
kunnen afsluiten met een berg aan positieve reacties en 
feedback.  
 
Nu de sint weer veilig in zijn Quarantaine chateau zit in het 
zonnige Spanje, denken wij na over ons volgende Instagram 
live avontuur. Voor onderwerp suggesties kunnen jullie 
contact opnemen met ons via social media of per email.  
Wij kijken uit naar onze volgende live stream! 
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