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Doe je mc€? D€ vraag wordt gesrêd
aan êen Turksê mrn di€ c ke daq zwij
gcnd ln buunrestauranr Rcstó VanHàrre
zit. H! loopi .aar binner, bênclr zlf
êtcn, lêpêlt h€t nàar b nnê., rekert aí ê.
vê(r€kr weer. D€ han staal beken.t a s

iehafd diê hocir€ heett mêt conract ma.
ke. l,ledewen<c6 var het buunÍestau.
rart wcten Éiet qoed ho€ zê h€m kunn€i
bereken. Dat hl aanq€ê ner me€ te
wi cn doen met het bordepe iEen sreek
jê os? ls dan ook fjct verrassehd Hit w l

2org (ccz). Het spel b€staat !ir srukkêh
t!àarmee verschrll€nde spêeibord€r
krnrcn wordei 9.teqd. Het wor.tr qe
speeld mêt een wedrtriJdetemenr ot mêt
het doc i.teressanrc qesprekken rc voê
ren. Met e€n dobbelsle€n en pionnen of
all€ên met kdarien. Een êiorm flex be
cn dus ciqeiwts spet vertelt Spafjcrs.
"Her spcl ls c€n kernismaking mct dê
geestcllke gezordtrcidszo.q op e.r ma
nler d e vr!b ivêfd en ve Iiq s.
Veel menser der (n bji dc terh CcZ áan
'qekkei' h.nsên die h .en k ir ek 2ln
op9enomer. lllaar qeeÍciilke gezond
heidzorg s breder. _Wê verte ef vaak
nret eens dat heL een rpê over psy.hi
sche gezondhc d is wanr dar g€êÍt mer
cen êen srehpe |et s óok zeker njer

nodig om dar 1c verrelt.n. ten Íeêkte
losT'moet qtcinde!k we hclpe. dc
versch llen russcn dê bctevihgsweretd€r
van gezonce en 2ieke mensêh 1c verktê

Om st!dcnten en medewerk€.s van 5ax
of Dev€fter k€rnrs re laren rnàren mer
de qêêsteltk€ geTondhe dszorg, pr€sen
teerde Spanler op t0 okiober. de .laq
van dc psychisch€ gezondhe d, her tpc
rldens eeh work5hop. lk ber één daq in
de we€k aan her werk voor h.t te.toraat
CCZ: h€ísr€lq€Í.hte zorq er €mpow.r
hert. [,'l]n taak is óp e€n.reati€ve ma
nieÍ het rmàgo van de geêstellk€ 2ór9
verbeter€r order d€ noemer CCZmóoi
ande6. Mtn eêrstc acrte op sai or was
e€n 9rot€ rpdub orsan seren rjdcns de
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weêk van d€ psychiatrie. Het wás nu tjd

OpenhaÍtise v€rhal€n
lr de ha van Saxion in Deventer schuiven

een aantal mensei aan ir het restaurant

Op andere p ekken ln hel qebouw doen

of kijken anderên mêe. ze bu sen zich

over vraqer, reagere'r op foto\, qêv€n

hur menlnq over eên ste liig en delen er

var ngen. ze mogên halverwege het sp€l

aanschuive. of stoppen. N ks is fout, a

ïudens het sp€len vàn het spelvertelLef
mênseh ópenhartigê en vaak emotionele

verháleí. Blvoorbêeld als antwoord op

dê vraaq 'Wat doe je als ie onverwacht

eên vr e daq hebt?', naar aanle dins var

een fotovan bloemen ofee. ste ing over

êr helernaal doorheen z tten.
'Eef Íeekl€ loí heeft acht themasl ge'

zondheid, vrle ttd, zinqevifs, hu P,

rhuis, sociae contacten, relatie, st!rdie

en b€roep. Daartussen kaí wo.den ge

sw tcht. le màq e€n zwaarder thema

ovê6laan, daar ben je he emaal vrii in

Het qaat erom datie pleziêr h€bt. Meest

àl wordt er veel qelachen.

Ell€n 5pàn ers h€eft de qeeste jke ge'

zondhê dszorg zelf àan d€n jvê meeqe

maakr. lk had êe. eêtstoorn s en b€n op

genom€n q€weest, Daàrnaheb kê€ntld
qeworsteLd m€t het qebrek aan nazorq

k heb daarom toênterlijd, n dejarên .e
gent q, zelf een nazorggroep opgericht
in zutphen. Een kleine twaall jaar Latêr,

in 2006, waren er twlnti.l qroeper, acht

medewêrke5, negentiq vljwiiig€6,
qastdocenten en een Praktrjkhuis

LaagdrelÍp€lig
Spanjers qebruikt graàg educatieve spel'

len om gespr€ksqroêpen op qanq te hê-
pen en he! d€len var ervarinsen genak'

keLlk€rte mak€n. ze mlste êen qoed spe

over psychlsche qezondheid. lk heb wel

honderd êducatieve spellen, maar wat

lk nodig had zat eÍ n et tusser' Daarom

besloót ik dat ze f re maken. Hêt moest

een educatiêf spe 2jn met prikkelinq €n

humor erin, maar ook m€t de pràktjk
van de ge€stel,jke 9êzondheid a!s inqre

ln haar funct e blj zorqb€lang Cê der ard,
w.ár zê si.ds 2006 werkt, kreêcl Span

lere de ge eqe'rheid londs€i te werv€n,

e€f spel etjesfabr kant in 1e tchake ef en

aan d€ s aq t€ gaan. Ernd 2010 was de

€erete ed tie af {inm ddels wórdt qewerkt

aan een tweede druk).

Bij de startvan het spelih R€stoVanHarte

zitdeTurkse man opdetweede rang een

bêetje schu n achter de v er deelnêm€rs

Tjdens het spelen schuift hj langzaam

dlchterb j, waarbij hj ii de kring van de

ondertussen twaall spelers €ifdict Echt

m€edoen doet h! n et, màar hil volgt ai'

les mêt belangstellinq eh áls iemand hem

een vraaq stelt, qeeft hij antwoord Na

afloopvraagtde spelleider hem ofhi h€t

le!k vond. -la, de volgende keer doe ik

m€e! zegt ht enthousiast. De medêwer

kers van het cenÍum zijn verratt Een

voorb€eld van d€ laagdrempe qheid van

het spel , zeq! Spanlers. Zo heb ik legio

verha ei. Vo gend jaar qaan we mel het

lectoíaat d€ resu lat€f wetenschapp€|jk
v€rantwoord meten. Maar deze ervarir

sen zeqqef m! nu al dat hel spel zijn

doel bereikt. En dat s gewe diq.'

..{

.ct


