“Zlatan is gek”
en afgelopen periode
was een gekkenhuis!
We hebben 2019 met een zeer goed en trots gevoel afgesloten. Wat een paar hectische maanden hebben wij
achter de rug zeg! We hadden gehoopt dat veel mensen dit project zouden omarmen. En onze hoop is een
enorme verassing geworden. Er zijn bijna 300 donateurs en met velen van hen hebben we persoonlijke
gesprekken gevoerd over dit onderwerp. Ons doel om dit onderwerp bespreekbaar te maken voelt nu dan
ook al als geslaagd. Wat een positieve energie geven jullie ons!
Door alle aandacht hebben we naast deze persoonlijke ontmoetingen ook een fantastische dag bij de VGZ
gehad, een radio-interview gegeven bij GL8 en gesproken op de landelijke vergadering van KenBis.
Nieuwsgierig naar al deze activiteiten? Check dan ook onze socials!
De vrijwilligers die meewerken aan dit project wonen verspreid over het gehele land. In December hebben
we een werkavond gehad in Utrecht met het team. We kunnen ons voorstellen dat jullie ook benieuwd zijn
naar onze vrijwilligers. Zij zullen zich komende maanden kort voorstellen op onze website.
Ook in 2020 gaan we weer vol energie verder met onze missie. In januari hebben we al 3 opnamedagen
gehad bij Pro Persona. Iets vroeger dan gepland, maar er deed zich een unieke kans voor om binnen de muren
van deze gesloten afdeling te filmen, omdat zij middenin een verhuizing zitten. We zijn ontzettend dankbaar
dat Pro Persona haar deuren voor ons geopend heeft. Het was een intense ervaring voor zowel het draaiteam
als onze hoofdrolspeler. We keerden met onze camera’s terug naar de plek waar hij meerdere dagen in een
separeercel heeft gezeten. Onze speciale dank gaat uit naar Hugo, die als psychiatrisch verpleegkundige, ook
zijn kant van dit verhaal heeft willen laten zien voor onze camera.
Voor alle mensen die een bijdrage hebben gedaan met een tegenprestatie gaan we komende maanden aan
de slag om deze prestatie ook te kunnen leveren. Daarnaast willen we een aantal donateurs via deze weg
vermelden omdat zij gek zijn! Zij hebben namelijk een manisch hoge bijdrage geschonken.
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Zoals jullie wellicht op social media al hebben meegekregen hebben we €10.000,- gekregen vanuit de
Herstelspecial VGZ/Mind en daarnaast heeft het Kenniscentrum voor bipolaire stoornissen nogmaals €2.500,gedoneerd aan ons project. Op dit moment is er in totaal al €33.000,- opgehaald.
Om onze uiteindelijke missie te laten slagen hebben we jullie hulp nog steeds hard nodig. Natuurlijk hoeft niet
iedereen net als Mariska een sponsorloop te organiseren. Maar weet je wat je wel zou kunnen doen? Help
ons om dit project onder de aandacht te krijgen en houden! Like onze berichten op Facebook, Instagram en
LinkedIn. Stuur onze posts door of deel een eigen ervaring op de socials met daarin onze hashtag
#zlatanisgek of onze website www.zlatanisgek.nl.
We hebben ook posters gemaakt die jullie kunnen ophangen. Deze kan je opvragen via
stichtingtake4@gmail.com. We zullen deze als download ook op de website zetten.

