Nieuwsbrief mei 2018
Beste geïnteresseerde,
Deze maand verschijnt de nieuwe adressengids met daarin weer de adressen van
allerlei door antroposofie geïnspireerde initiatieven in Noord-Holland. Dit jaar is het
visuele thema antroposofische architectuur.
In de nieuwe adressengids staat o.a een inspirerend interview met Christof Zwart en
Laurens Putter over het Van Dam Huis, het nieuwe centrum voor antroposofie en gezondheidszorg in Haarlem dat dit jaar zijn deuren zal openen. Het consultatiebureau,
het therapeuticum, de antroposofische vereniging Haarlem en patiëntenvereniging de
Keerkring zullen daar samen hun krachten bundelen. In deze nieuwsbrief kun je het
het eerste deel van het interview alvast lezen, op de website zal deze later nog worden uitgebreid met kleine stukjes van de ‘bewoners’.

Gino Smink

Van Dam Huis

Centrum voor Antroposofie en gezondheidszorg
Sinds 2002 is er al de wens om een antroposofisch
gezondheidscentrum te openen waarin het Therapeuticum Haarlem, het Bureau ouder- en kindzorg
en de Antroposofische Vereniging Haarlem hun
kennis en expertise kunnen bundelen. In de zomer
van dit jaar opent het Van Dam huis haar deuren
op het Prinsen Bolwerk in Haarlem. De wens wordt
daarmee eindelijk realiteit. Door allemaal onder
een dak te ‘wonen’ zullen alle partijen beter en
meer kunnen samenwerken en vinden patiënten
en andere geïnteresseerden zorg en informatie op
één plek. We spreken met één van de initiatiefnemers dokter Christof Zwart en Laurens Putter. Beiden bestuursleden van de Stichting antroposofisch
centrum Haarlem die het Van Dam Huis exploiteert.
Waarom heet het Van Dam Huis?
Christof Zwart: ‘Huisarts Joop van Dam, founding father van het Therapeuticum was
zowel voorzitter van de landelijke Antroposofische Vereniging als van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, werkte als antroposofisch consultatiebureau-arts én was schoolarts. Kortom hij was werkzaam in alle drie de stromingen die
zich in het Van Dam Huis zullen vestigen. Daarnaast heeft zijn vrouw Ellen van Dam
heel belangrijk werk verricht voor de euritmietherapie in Nederland. Voor ons rechtvaardigde dat de naam van het nieuwe antroposofische gezondheidscentrum.’
Wat is er straks allemaal te vinden?
Christof: ‘Het antroposofisch consultatiebureau, de Antroposofische Vereniging
Haarlem, met een bibliotheek en een informatiecentrum/een winkel en het
Therapeuticum. De laatste bestaat uit vier huisartspraktijken, zes praktijkverpleegkundigen en een groep assistenten. Behalve spraakvorming en een biografisch consulent hebben we ook alle antroposofische therapieën in huis: kunstzinnig therapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, euritmiste, muziektherapeut en een diëtiste.’
Laurens: ‘Die winkel hoort bij de vereniging, maar heel veel mensen weten nu niet
van het bestaan ervan, straks lopen ze er langs op weg naar de huisarts. In plaats van
wachten in de wachtkamer kun je ook je tijd daar besteden. Aan de ene kant is het
een bibliotheek en aan de andere kant kun je er van alles kopen: wolletjes, antroposofisch speelgoed, kaarten, vilt, bijenwas, belletjes noem maar op. Maar er is ook een
heel assortiment aan zelfhulpmiddelen, Weleda en Dr. Hauschka producten.’ Grappend: ‘Misschien moeten we daar zo’n belletje laten klinken als je aan de beurt bent
bij de huisarts.’ Christof: ‘Ook kun je hier terecht voor workshops, lezingen en werkgroepen.
Vanaf 15 mei kun je het hele interview lezen op de website
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