
Nieuwsbrief

Merry	Christmas	and	a	Happy	New	Year!

We	wensen	jou	en	je	dierbaren	fijne	feestdagen	en	een	prachtig	nieuw	jaar	toe.

We	zijn	aan	het	eind	van	een	veelbewogen	jaar.	Wat	ziet	de	wereld	er	anders	uit	en
wat	 is	 er	 veel	 gebeurd	 in	 2020.	 Ook	 wij	 hebben	 niet	 stil	 gezeten.	 Steeds	 meer
mensen	weten	ons	te	vinden	voor	begeleiding,	direct	of	via	het	sociaal	team	van	de
gemeente.	 We	 zijn	 sinds	 dit	 jaar	 ook	 gecontracteerd	 aanbieder	 voor	 ambulante
begeleiding	 in	de	regio	Lekstroom.	Ons	 team	 is	enorm	gegroeid	en	groeiende.	Zo
hebben	we	nog	meer	kwaliteiten	 in	huis	voor	het	bieden	van	onze	begeleiding	op
maat.	 In	 de	 volgende	 nieuwsbrief	 stellen	 de	 nieuwe	 teamleden	 zich	 graag	 aan	 je
voor.

In	2021	hebben	we	opnieuw	mooie	dromen.	Zo	kijken	we	er	naar	uit	om	voor	meer
mensen	iets	te	betekenen	en	willen	we	ons	aanbod	uitbreiden.	We	gaan	ook	starten
met	het	certificeringstraject	voor	het	HKZ	kwaliteitskeurmerk	voor	de	zorg.	
	

Wij	hebben	ruimte	voor
nieuwe	cliënten

Mocht	er	 iemand	gebaat	zijn	bij	onze
persoonlijke	 begeleiding	 laat	 het	 ons
weten!	 We	 hebben	 ruimte	 voor	 het
begeleiden	 van	 nieuwe	 mensen	 en
kijken	uit	naar	een	kennismaking.

Voor	begeleiding	bij:
	

Kwetsbaarheden	en	krachten
Somberheid	en	depressie
Overprikkeling	en	overzicht
Spanningen	en	angsten
Zinloosheid	en	betekenisgeving
Eenzaamheid	en	relaties
Zelfstandigheid	en	wonen
Zelfvertrouwen	en	zelfzorg
Herstel	en	dromen
Verlies	en	verdriet
Studie	en	werk
Grip	en	autonomie
Een	hoopvolle	toekomst

Krachteloos
	
Een	 gedicht	 geschreven	 om	 te
verwerken	wat	er	 soms	 in	mijn	hoofd
gebeurt.	 Het	 is	 illustratief	 voor	 de
donkerte	waarin	ik	terecht	kan	komen
en	 het	 herstel	 waaraan	 ik	 werk.	 Mij
geeft	 het	 hoop,	 want	 de	 donkerte
duurt	niet	meer	zo	lang.	Zuigt	me	niet
meer	 na	 de	 uitzichtloosheid	 zoals	 hij
dat	 deed	 in	 mijn	 depressies.	 Ik	 weet
en	geloof	ondertussen	dat	het	 tijdelijk
is.	This	 too	 shall	 pass.	Daardoor	 kan
ik	me	eraan	overgeven	en	het	er	laten
zijn.	 Dat	 alleen	 al	 geeft	 lucht.
Vervolgens	 mag	 het	 op	 papier
verschijnen	 en	 kan	 ik	 het	 delen	 met
mijn	 omgeving.	 Daarna	 kan	 ik	 het
loslaten.	En	was	het	gewoon	een	naar
moment	 zoals	 iedereen	 dat	 wel	 eens
heeft.	 In	 plaats	 van	 een	 glijdende
helling	naar	de	put	van	depressie.

Krachteloos

Want	ik	hoor	er	niet	bij
Ik	ben	niet	zoals	zij
Ik	zit	hier	maar
Als	een	hoopje	dat	zwijgt	

En	niks	toevoegt
Alle	energie	vloeit	weg	door	mij
Ik	vervuil	en	vertroebel	alles	dat	bruist
Iedereen	loopt	leeg	via	mij

Ik	ben	te	moe
Het	duurt	te	lang
Ik	kan	dit	niet
Uren	aaneen

Zij	wel
Zij	bloeien	zelfs	op
Ik	kan	het	niet
Dit	ook	al	niet

Wat	voeg	ik	nog	toe
Wat	doe	ik	nog	hier
Beter	ga	ik	weg
Weg	van	hier

Schade	richt	ik	aan
Het	licht	zuig	ik	weg
Stilte	en	somberte	laat	ik	achter
Ik	ren	weg,	weg	van	hier

Maar	waar	is	hier?
Mijn	hoofd	gaat	altijd	mee
Gedachten	overal
Achtervolgen	ze	mij

Teveel	om	vast	te	houden
Dus	dan	maar	los
Breken	van	klauwende	gedachten
Die	zich	trachten	te	vestigen

In	mijn	brein
Diep	te	wortelen
Zich	in	te	wikkelen
Diep	in	mijn	brein

Complete	overspoeling
Volledig	ondergedompeld
Tot	ik	ver	onder	ben
Eindelijk	stilte	vind

Daar	is	niks	meer
Rust
Donker
Veilig
Dicht
Maar	niks	is	niet	meer

Het	diepe	donker	vertoont	scheurtjes
De	dichte	massa	is	niet	meer	massief
Niet	meer	ondoordringbaar
Zoals	zij	was

Licht	lekt
Door	de	scheurtjes	
Naar	binnen
Licht	sijpelt	met	fluisterende	zinnen

Zij	brengt	ruimte	mee
En	lucht
Om	te	ademen
Zij	brengt	helderheid
En	kleur
Om	te	spelen
Zij	brengt	overzicht
En	kracht	
Om	te	zijn

Door	Maryse	Lamme,	ervaringswerker
bij	Unaty

Klik	hier	voor	haar	gedichtenbundel
op	bol.com.

Welkom	in	ons	kantoor

Vanaf	 15	 februari	 2021	 betrekt	Unaty
een	 prachtig	 nieuw	 kantoor	 aan	 de
Erasmusweg	15	in	Culemborg.	
We	hebben	zin	om	er	aan	de	slag	 te
gaan,	onze	 teammeetings	 te	houden,
begeleidingsgesprekken	 te	voeren	en
relaties	 te	 ontvangen.	 Wees	 welkom
om	een	kijkje	 te	nemen	en	een	kopje
koffie	of	thee	te	komen	drinken!

Yuletide	greetings
	
Naomi	 de	 Lange	 is	 een	 getalenteerde
artiest	 die	 prachtig	 werk	 maakt	 onder
de	 naam	 Demi	 Amuca.	 Haar	 stijl	 is	 te
omschrijven	 als	 semi-realistisch	 met
veel	 details	 en	 een	 duidelijke	 eigen
handdruk.	 Fans	 herkennen	 haar	 werk
zonder	 haar	 naam	 erbij	 te	 zien.	 Ze	 is
beschikbaar	voor	opdrachten	als	dieren
tekeningen,	tattoo	designs	en	portretten
van	 mensen.	 Ook	 als	 ze	 iets	 nog	 niet
eerder	 heeft	 geïllustreerd	 staat	 ze	 er
voor	 open	 om	 het	 te
proberen.	 Daarbij	 is	 Naomi	 op	 zoek
naar	een	leerplek	als	tattooartist.	Zodat
haar	 kunst,	 na	 veler	 verzoek,	 ook	 op
mensen	 hun	 huid	 kan	 sieren.	 Tips	 zijn
welkom!

Naomi	 krijgt	 begeleiding	 van	 Una	 van
Maarseveen,	 persoonlijk	 begeleider	 en
eigenaar	 van	 Unaty	 bij	 herstel	 van
depressie	en	mentaal	sterker	worden.	
Inmiddels	gaat	het	zo	goed	dat	de	focus
vooral	 ligt	 op	 stabiel	 blijven	 en	 niet
overbelasten.	 Hier	 zegt	 ze	 over:
"Zonder	de	extra	ondersteuning	was	 ik
nooit	 gekomen	 waar	 ik	 nu	 ben.	 Una
heeft	 me	 bijgestaan	 met	 moeilijke
gesprekken	en	me	geholpen	mijn	eigen
kracht	weer	 terug	te	vinden.	Ook	wordt
het	steeds	wat	makkelijker	mijn	grenzen
te	herkennen	en	te	bewaken	voordat	ze
weer	overschreden	worden".		
	
Bekijk	haar	werk	op
instagram	@demiamuca
facebook	@Demi	Amuca	Artist	
Of	mail	haar	op
demiamuca@gmail.com

Naomi	wenst	met	het	bijgevoegde	werk
iedereen	fijne	feestdagen	en	een	mooie
jaarwisseling	 toe.	 Op	 dat	 het	 nieuwe
jaar	 weer	 veel	 moois	 en	 geluk	 mag
brengen,	 mede	 dankzij	 de	 geweldige
begeleiding	op	maat	van	Unaty.
	

Kerstkransjes

Wat	heb	je	nodig?
	
200	gram	bloem
¼	theelepel	zout
1	ei
100	gram	witte	basterdsuiker
150	gram	koele	boter	in	kleine	blokjes
gesneden
1	theelepel	citroensap
2	eetlepels	kristalsuiker
2	eetlepels	geschaafde	amandelen

Hoe	maak	je	het?
	
Mix	de	bloem	en	het	zout.
Scheid	 het	 ei	 (eidooier	 en	 eiwit	 in	 een
apart	kommetje)	en	doe	de	helft	van	de
eidooier	bij	de	bloem.	
Voeg	 daar	 de	 suiker,	 de	 boter	 en	 het
citroensap	 aan	 toe	 en	 kneed	 het	 met
een	koele	hand	tot	een	deeg.	
Het	deeg	verpak	je	in	plastic	folie	en	leg
je	minimaal	een	half	uur	in	de	koelkast.	
De	oven	voorverwarmen	op	175	graden
Celsius.
Bestuif	het	aanrechtblad	met	wat	bloem
en	 rol	 het	 deeg	 uit	 met	 een	 deegroller
tot	het	3-4	millimeter	dik	is.	Dan	steek	je
er	 figuurtjes	 uit.	 (Je	 hebt	 speciale
kerstkrans	 uitstekers	 maar	 je	 kunt
natuurlijk	 ook	 iets	 anders	 gebruiken	 of
er	met	een	mesje	figuurtjes	uitsnijden)
De	koekjes	 leg	 je	met	wat	afstand	van
elkaar	op	een	bakblik	waar	je	bakpapier
op	 hebt	 gelegd.	 Kluts	 het	 eiwit	 met	 de
helft	van	de	dooier	en	bestrijk	het	deeg
er	licht	mee.	
Bestrooi	 de	 koekjes	 met	 suiker	 en	 de
geschaafde	amandelen.
Bak	de	koekjes	in	ongeveer	15	minuten
goudbruin.	Haal	 ze	uit	de	oven	en	 laat
ongeveer	5	minuten	afkoelen	en	leg	ze
dan	op	een	rooster	om	af	te	koelen.	Na
het	 afkoelen	 kun	 je	 ze	 in	 een	 goed
afgesloten	koektrommel	bewaren.	

Uit	de	keuken	van	Lola	van	Gameren,
persoonlijk	begeleider	bij	Unaty

De	Kleine	Komedie	Adventskalender

Van	1	december	t/m	1	januari,	iedere
dag	een	gratis	minivoorstelling.

Heel	veel	licht	gewenst	in	2021!

Hartelijke	groet,
Het	team	van	Unaty
	

Unaty	biedt	een	zinnig	gesprek	en	persoonlijke	begeleiding	voor	jongeren	en	volwassenen.	In	het	bijzonder	voor

mensen	met	een	psychosociale	of	psychische	kwetsbaarheid.	We	hebben	in	onze	begeleiding	aandacht	voor

alle	levensgebieden,	tijdelijk	of	langdurig.	

Wij	zijn	een	vernieuwende,	kleinschalige	en	jonge	onderneming.	Ons	team	bestaat	uit	zelfstandige	professionals

met	ieder	eigen	specialiteiten	en	kwaliteiten.	Hiermee	werken	we	op	maat	en	zijn	we	breed	inzetbaar.	We	zijn

toegankelijk,	betrokken	en	persoonlijk,	een	bekend	gezicht.	We	hanteren	korte	lijnen,	zijn	daarmee	efficiënt	en

vlot	en	werken	zonder	wachtlijsten.

Unaty	is	gecontracteerd	aanbieder	van	ambulante	begeleiding	vanuit	de	WMO	en	Jeugdwet	in	de	regio

Rivierenland,	Utrecht	Zuid	Oost	en	Lekstroom.

Link	naar
website

www.unaty.nl
06	83316905
info@unaty.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@unaty.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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