Dank
18 projecten stelden zich kandidaat en dongen mee naar de prestigieuze Reintegration Awards 2013. Eén van hen zou zich voor één jaar het beste reïntegratieproject van Vlaanderen mogen noemen en zou als dusdanig mogen worden aangesproken
Op 3 december laatstleden vond de eerste Vlaamse Hersteldag plaats in Gent. Deze dag werd door
meer dan 1000 mensen bezocht. Zij konden deelnemen aan 3 lezingen, 10 workshops, 20 mededelingen, 2 tentoonstellingen, 28 standen, 3 muziekgroepen, 8 discussies en een aantal creatieve ateliers. De Reïntegratiebeurs was eveneens een flink bezocht evenement van deze dag. Elk project vertrok van de eigen sterktes om zichzelf in de kijker te werken: creativiteit, originaliteit, wetenschappelijkheid, eenvoud, en zelfs snoep werd gebruikt om de bezoeker te informeren en om te solliciteren
naar zijn stem. De publieksprijs hing immers van deze bezoeker af. Deze prijs en de
twee juryprijzen werden later op deze dag uitgereikt.
En de winnaars zijn…
a) De tweede juryprijs werd uitgereikt aan "In Tandem door
Herstel", van de werkgroep Denk van Vlaams Brabant. Het betreft een workshop over herstel door ervaringsdeskundigen uitgewerkt voor de professionele hulpverlener in de ggz. De jury
prijsde deze omgekeerde wereld als een sterk project. Ze ontvingen 2.000 euro.
b) De eerste juryprijs is toegekend aan
"van PrIT tot PEER", een school van, voor,
door, met gebruikers van het dagactiviteitencentrum van de Kliniek
Sint-Jozef te Pittem. De brede samenwerking in het netwerk en,
over het muurtje, met onderwijs wordt voor en door ervaringsdeskundigen in het ziekenhuis gedragen. Ze ontvingen 3.000 euro.
c) De bezoekers van de Reïntegratiebeurs stemden voor het PaardenAsiel, een project van het PZ Sint-Jan-Baptist uit Zelzate, dat
dus de publieksprijs wegkaapte. Ze ontvingen 2.500 euro.
De drie winnaars ontvingen elk een kunstwerk van Ronny Seeuws.
Dank aan alle deelnemende projecten. Dank aan Lily Benelux voor
de ondersteuning.
Info over de projecten
Het tijdschrift Psychiatrie en Verpleging wijdde reeds voor de derde maal
een extra nummer aan de Reintegration Award en stelde deze mooi voor
in woord en beeld. Wie zich in de eigen werking wil laten inspireren door
de projecten kan terecht in dit tijdschrift of op www.vvgg.be/ra2013 .
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