
 

Denktank Hersenletsel in de wijk is een samenwerking tussen  
Middin en Kompassie 

 

Middin helpt mensen met 

niet-aangeboren hersenletsel, 

zichzelf opnieuw leren 

(her)kennen en ontwikkelen. 

 

‘Jullie hebben makkelijk praten!’ 

 

Je weet het pas echt als je er 

midden in staat. Er zijn meer 

mensen die een vergelijkbaar 

proces doormaken; dezelfde 

obstakels tegenkomen, maar ook 

overwinningen boeken. Voor 

lotgenoten een bron van kennis 

en ervaringen waar men veel 

kracht uit kan putten. 
 

MIDDIN en Kompassie 
organiseren de gesprektafels 
Denktank Hersenletsel waar 

relevante thema’s aan bod komen 
 
Er is een groep voor lotgenoten, 
een groep voor mantelzorgers. 
 

Locatie LAAK 
De bijeenkomst wordt gehouden 
bij Wijkcentrum Cromvlietplein.  
Cromvlietplein 120, 2516 KV Den Haag 

 

Iedere DERDE donderdag  

v/d maand 
17 okt ’19     14:00u – 16:00u 

Crisiskaart - Regie houden. 

21 nov ’19    14:00u – 16:00u 

Sporten met NAH. 

19 dec ’19     14:00u – 16:00u 

Hoe overleef ik de Feestdagen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Pascal Smits  06-43165844 / P.Smits@middin.nl 

Marinthe Fakkel 06-51325268 / M.Fakkel@middin.nl 

Chenar Amin  06-34383398 / C.Amin@middin.nl 

  

Hersenletsel in de wijk LAAK 
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Denktank Hersenletsel in de wijk is een samenwerking tussen  
Middin en Kompassie 

 

Middin helpt mensen met 

niet-aangeboren hersenletsel, 

zichzelf opnieuw leren 

(her)kennen en ontwikkelen. 

 

‘Jullie hebben makkelijk praten!’ 

 

Je weet het pas echt als je er 

midden in staat. Er zijn meer 

mensen die een vergelijkbaar 

proces doormaken; dezelfde 

obstakels tegenkomen, maar ook 

overwinningen boeken. Voor 

lotgenoten een bron van kennis 

en ervaringen waar men veel 

kracht uit kan putten. 
       

MIDDIN en Kompassie 
organiseren de gesprektafels 
Denktank Hersenletsel waar 

relevante thema’s aan bod komen 
 
Er is een groep voor lotgenoten, 
een groep voor mantelzorgers. 
 

Locatie ESCAMP 
De bijeenkomst wordt gehouden 
bij Middin AC Escamp 
Weesperstraat 87, 2574 VS Den Haag 
 

Iedere EERSTE donderdag  

v/d maand 
 3 okt ’19     13:00u – 15:00u 

Crisiskaart - Regie houden. 

7 nov ’19      13:00u – 15:00u 

             Sporten met NAH. 

5 dec ’19      13:00u – 15:00u 

Hoe overleef ik de Feestdagen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Pascal Smits  06-43165844 / p.Smits@middin.nl 

Marinthe Fakkel 06-5132526 / M.Fakkel@middin.nl 

Chenar Amin  06-34383398 / C.Amin@middin.nl 

  

Hersenletsel in de wijk ESCAMP 
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