Ypsilon zoekt Vrienden!

Idealen genoeg,
maar zonder geld
houdt het op!
Met 5.000 leden en 250 vrijwilligers in het hele land
draagt Ypsilon bij aan het bevorderen van de kwaliteit
van behandeling, rehabilitatie en herstel van mensen met
psychosegevoeligheid. En steunt zij hun naasten.
De stichting Vrienden van Ypsilon steunt Ypsilon daarin.
Dat is mogelijk dankzij de vele giften en nalatenschappen die
zij jaarlijks ontvangt. Meer dan ooit is uw bijdrage nodig.

De stichting Vrienden van Ypsilon is in het leven geroepen
om Ypsilon te steunen in haar strijd voor betere zorg voor
mensen met psychosegevoeligheid en ondersteuning van
familie en naasten. Ze fungeert als financiële steun en
toeverlaat en houdt zich bezig met het verkrijgen, beheren,
besteden en verantwoorden van binnengekomen gelden.
De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen bestuur dat
zich kosteloos inzet. Vrienden bij uitstek dus.

Een Vriend erbij
is een zorg minder

Word Vriend
• U bent al Vriend van Ypsilon vanaf € 25,- per jaar.
•	
Bedrijfsvrienden betalen minimaal drie jaar een bedrag van
€ 250,- per jaar.
•	
Als Vriend voor het leven geeft u Ypsilon de zekerheid van
uw steun door € 1.000,- of meer ineens te doneren.

Belastingvrijstelling
De overheid heeft de stichting Vrienden van Ypsilon
aangemerkt als ‘goed doel’ en de ANBI-status verleend.
Voor giften, (periodieke) schenkingen en nalatenschappen
geldt daarom belastingvrijstelling. Zo komt uw gift of
nalatenschap volledig ten goede aan de strijd om
betere zorg.

Contact
Stichting Vrienden van Ypsilon
Daendelsstraat 57
2595 XT Den Haag
T (088) 000 21 20 (10-16 uur op werkdagen)
E vriendenvan@ypsilon.org
W www.vriendenvanypsilon.org
IBAN NL73 INGB 0009 6367 23

Volg Ypsilon op:

Kijk op www.ypsilon.org/vrienden voor informatie en
aanmelden of bel met (088) 0002120.

@ypsilon

Ypsilon

Ypsilon komt op voor familieleden en naastbetrokkenen
van mensen met psychosegevoeligheid.
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Ypsilon strijdt voor
betere zorg
Ypsilon komt op voor de belangen van mensen met
psychosegevoeligheid én hun naasten. In ruim 30
jaar groeide Ypsilon uit tot een van de grootste
familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg.
De vereniging, met 5.000 leden en 250 actieve
vrijwilligers, zet zich dagelijks in voor meer dan
100.000 mensen in Nederland met een psychotische
aandoening. De stichting Vrienden van Ypsilon helpt
daarbij.

Wat doet Ypsilon?
Ypsilon helpt met advies, informatie en contact en
behartigt de belangen van familie en patiënt door:
• naasten op vele manieren te ondersteunen
• de politiek te wijzen op deze vaak vergeten groep
•	kritisch mee te kijken met instellingen hoe de zorg beter kan
•	mee te denken over hoe gemeenten wonen, werk
en financiën beter kunnen organiseren en hoe ze
mantelzorgers ondersteunen
• voorlichting te geven op scholen en opleidingen
• te strijden tegen stigmatisering en isolement
Zo vervult Ypsilon een maatschappelijke rol die veel verder
gaat dan het belang van haar leden alleen. Lang niet al deze
activiteiten kunnen gefinancierd worden uit de contributie.
Wil je Ypsilon helpen haar doelen te verwezenlijken?
Word dan Vriend.

‘Het Ypsilonmannetje hoort thuis
op mijn vensterbank’

De stichting Vrienden van Ypsilon leverde de afgelopen
jaren een belangrijke bijdrage aan succesvolle projecten.
Dat kan alleen dankzij de vele Vrienden en de eenmalige
giften, schenkingen en nalatenschappen die de Vrienden
jaarlijks ontvangt. Een paar voorbeelden:

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijke studies naar psychose kunnen niet
plaatsvinden zonder familie en patiënt. Ypsilon
realiseert zich steeds meer dat ze ook zélf het onderzoek
kan beïnvloeden door haar (ervarings)kennis te vertalen
in onderzoeksvragen. Leden van een speciaal in het leven
geroepen wetenschapscommissie stellen speerpunten
vast en bepalen welke rol Ypsilon moet nemen: zelf
opdrachtgever zijn of zorgen dat anderen het op de agenda
zetten. www.ypsilon.org/kennisagenda

Verwarde personen
Door de hervormingen in de zorg zijn bedden afgestoten
voor er alternatieve zorg is geregeld. En staan de kranten
vol incidenten met ‘verwarde personen’. De regering stelde
een Aanjaagteam in om aanbevelingen te doen en een
‘Schakelteam’ om die waar te maken. Ypsilon voedde beide
teams met ervaringen van familieleden. Dat is nodig, want
op beleidsniveau mag dan veel werk zijn verzet, cliënten en
familieleden merken er in de praktijk nog niet genoeg van.
De Vrienden maakte dit lobbywerk mogelijk.

Quickscan GGZ Werken met familie
Ypsilon ontwierp een ‘Quickscan’ waarmee een GGZ-team
zelf kan nagaan wat goed gaat en wat beter kan op gebied
van familieparticipatie en hoe dat te bereiken. Ypsilon
maakt er nu ook een voor familie. Door de resultaten te
combineren weten we of het beeld dat hulpverleners van
hun beleid hebben overeenkomt met hoe familieleden dit
ervaren. www.ypsilon.org/quickscanggz

‘Vrienden heb je nooit genoeg.
Dat geldt zeker voor mensen met
een psychische aandoening en
hun naasten. Dus ja, ik geef graag.’

Word ook Vriend
Vriend van Ypsilon
U bent al Vriend van Ypsilon vanaf € 25,- per jaar.
U ontvangt jaarlijks het Vriendennieuws waarin u op de
hoogte gehouden wordt van de projecten waar Ypsilon
met steun van de Vrienden aan werkt.

Bedrijfsvriend
Bedrijfsvrienden betalen minimaal drie jaar een bedrag
van € 250,- per jaar. Zij ontvangen het Vriendennieuws
en het door kunstenares Jannie Benthem ontworpen
‘Ypsilonmannetje’, dat op de voorkant is afgebeeld.

Vriend voor het leven
Als Vriend voor het leven geeft u Ypsilon de zekerheid
van uw steun door € 1.000,- of meer ineens te doneren.
Het ‘Ypsilonmannetje’ van Jannie Benthem is voor u.

Aanmelden als Vriend
Om u aan te melden als Vriend gaat u naar
www.vriendenvanypsilon.org of belt u met
(088) 0002120

Schenken en nalaten
U kunt ook schenken of nalaten aan de Vrienden van
Ypsilon. Als u hier meer over wilt weten, neem dan
contact met ons op.

Meer weten over Ypsilon?
Kijk op www.ypsilon.org of volg Ypsilon op:

