
Omdat we: 
•  mensen in hun herstelproces willen inspireren en hoop en perspectief willen bieden.

•  de wereld willen laten zien, horen en voelen dat hard werken aan je herstel  

gezien en gehoord mag worden. 

•  professionals in de ggz willen laten voelen hoe belangrijk herstel voor iedereen is. 

•  met deze songs vooroordelen willen ombuigen naar kansen en mogelijkheden. 

JIJ KUNT BIJDRAGEN AAN HERSTEL
Door deze herstelverhalen 

& songs jullie podium te bieden 

Het zou super zijn om deze voorstelling te organi-

seren met jullie. Om jullie cliënten en ex-cliënten te 

inspireren en te sterken in hun herstelproces. 

Om familie, buurtbewoners en je collega profes-

sionals te laten zien, horen en voelen wat herstel 

betekent. Of gewoon, omdat het een hele  

inspirerende voorstelling is om nooit te vergeten!

SAMEN ZETTEN WE MENSEN IN  
HERSTEL IN HET LICHT! 
Samen met jullie maken we een  voorstelling op 

maat, naar jullie wensen en mogelijkheden qua 

moment, ruimte én budget. Bijvoorbeeld één grote 

voorstelling of juist een reeks kleinere. Op een 

festival, een seminar of juist in buurthuizen. Wij 

denken graag met jullie mee en we kijken samen 

wat de beste opties zijn om de meeste impact te 

maken in jouw buurt. 

Ieder herstelverhaal verdient
een song & een podium

Klik op Sanne 
voor een fragment 
uit haar lied.

10 ervaringsdeskundigen vertellen hun herstelverhaal aan singer-songwriter  

Maarten van Veen. En Maarten brengt hun verhaal terug in een uniek eigen lied. 10 verhalen 

en 10 songs met grote impact, die het waard zijn om te delen en anderen te inspireren. 

golven zo hoog, 

door storm en in wind

pijn van de wereld, 

schouders van een kind

golven zo hoog, 

zij sluit haar ogen en droomt

hier kan ik laten, 

hier kan ik mee met de stroom

‘GOLVEN ZO HOOG’

FIT-ART.NL

HERSTEL
IN MUZIEK

DE 10 VERTELLERS VAN

Samen maken we de voorstelling:

Projectleider van Herstel in Muziek van 

Stichting Fit-ART: Tineke Posthumus 

tinekeposthumus@fitart.nl - 06 28578131

De Reisgenoot en artistiek leider van 

Herstel in Muziek: Maarten van Veen

maartenvveen@gmail.com - 06 46726361

DOE MEE! 

tinekeposthumus@fitart.nl
https://www.youtube.com/watch?v=wkfYoGgJy_8
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Fit-Art.nl
mailto:tinekeposthumus@fitart.nl
mailto:maartenvveen@gmail.com

	Knop 3: 


