n

t
met tr on "la estuurd' r
den of el orden van het
gekkenhui .
r: eren in H a lem afhan eliJk
aar een huis te
van de ple
be acht· en i .

hand ling niet lan er ziet zi 
ten n
eg wilt uit de im ichting is
er ge n plek waar je h en kun aan .
Uit ervarin en van het JA en Release
bI j d t r dringend b h efte is aan
e nonder ak voor m naen die be loten
weg te lopen uit dinrIchting.
Drom bee.ft een aantal m nae.n (men en
van Rel ase Haarlem de Cliëntenbond
de wcr (Troep Terecht, de univer iteit
an Amsterdam en verder gefnteres
erden) een plan oor een weglo p
huis gemaakt. De idee~n va r zo'n
h is zijn nog vaag en e is behoefte
aan teun en kritiek.

-------

m: om at ve 10 ers ne en heen
kunn n en biJ Relea e en 'h t
J C aankloppen
na l' men ook
a voor hen I e ft.
M. r vooral omdat ij het er
nie mee een zijn, dat men en
die niet in het areellpen
w r en op enom n in een in
richting (al dan Cllet vrijwil
lig). DL ar zullen dan <1dere
mensen gaan uitmaken wat
goed voor ben is.
hoe staat het nu: D eno mde mensen

wat: On staat een huis voor ogen
voor, maar vooral door weg
loop ers/weglopers. Een huis
waar de mensen met el a r
b.-unnen verblijven. Da kan in
houden: 1 I' n van lka rs er
aringen (bi v. ontdekk n dat
je oi t d enige ~ met eze
ervari ge ): arn mo i
lijke ·lu8 n 0 koa pen (sa
men naaI de ocial dienst
of het rbeid buro a n).
maar 0 kht hui houden den,
fee en en [amihe of vriende.n
o zo k n.
Overd zullen er een paar
vrijwillige aanwezi z1jn.
Vanzelfsprekend bestaat er de
mogelijkh id tot e eleiding
binneos- eo ook buitenshuis ..
natuur ijk alleen als je at wilt.
Over de dagelijkse gang van
z "en besU sen he oners en
vrijwilligers"
Het is een tijdelijk onderdak:
zodra je verder kunt, eventueel
met anderen, m aak je ruimte
voor de volgende weglopers .
voor wie: mensen , die om w lke reden
dan ook weg illen (of moeten)
ui de inrichting. Bijvoor
beeld omdat zij de behamle
ling niet meer zien zitten, of

ar

De nd rhand linO'cn over
su idie met e gemeente
verlopen moeilijk. nd ks
de tegenweddn vinden 'e
dat'\ e door moeten ga n en
we vragen daa bij om jull e
steun, ideeën en cab.'iies.
Als jullie een we 100 huis
zien zitten, maal ook als
jullie het niet zien zitten
laa het on an hor n.
Rakties graag sturen naar de Gekken
krant, want we hebben 00 "een ast
ad r es.
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