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Voorwoord.  

Wij zijn dankbaar voor wat wij als stichting in 2019 hebben kunnen bereiken met steun van verschillende 

nationale en internationale organisaties. Hierdoor zijn we erin geslaagd om verschillende nationale en 

internationale projecten te organiseren, die een brug van informatie hebben gecreëerd en transformatie 

in beide kanten van de wereld ondersteund hebben. Dit diverse platform heeft de stichting geholpen om 

de werkmethoden te verbeteren, de communicatie en aanpak bij het bevorderen van het welzijn van de 

geest te versterken. 

 

Kanja Waithira. 

Oprichter Normal Difference Mind Health Project. 

. 
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Ons werk.  

 Normal Difference Mind Health Project gelooft in het bevorderen van de geestelijke welzijn 

door middel van sport, kunst, belangenbehartiging, educatieve programma's en community 

empowerment. 

Doelstellingen: 

 Het aanbieden van begeleiding, ondersteuning en programma's ter bevordering van 

de geestelijke gezondheid van de mens.  

 Het creëren van bewustzijn over geestelijke gezondheid en het ontwikkelen van een 

platform voor educatie en empowerment op dit gebied.  

 Het verrichten van onderzoek en verzamelen van documentatie over oorzaken van 

geestelijke gezondheidsproblemen.  

 Het samenwerken met geestelijke gezondheidsorganisaties om beleidsmakers te beïn-

vloeden en om zich sterk te maken voor verandering. 

Visie. 
Onze visie is gemeenschappen creëren waarin mensen geestelijk gezond zijn en in een stig-

ma-vrije gemeenschap leven. Hiermee pleiten wij ervoor dat elk individu wordt gewaar-

deerd volgens zijn of haar eigen verschillen. 

 

Missie. 

NDMHP wil de geestelijke gezondheid van mensen optimaal bevorderen doormiddel van 

sport, kunst, belangenbehartiging, educatieve programma's en community empowerment 

projecten.  

 

Ons slogan ‘It’s normal to be different’! 

“By undergoing a process of learning to accept yourself no matter the challenges. Whether 
with mistakes or achievements, you are able to bring out the authentic you. This is a way of 
understanding the authenticity of others” : Kanja oprichter NDMHP 
 

Bestuurssamenstelling. 

Voorzitter: Caroline Margarete Therese von Taysen 

Secretaris: Marleen Stofberg 

Penningmeester: Margaret Wambui 
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Projecten 2019 

Crime and mind health awareness program. 

Deze programma is aangeboden op verschillende Highschools o.a;  Brainic Highschool, Giraffe High-

school e Brain House highschool.  2500 highsschool studenten hebben deelgenomen aan Crime and 

Mind Health awareness program. 

Dit is het eerste voorlichtingsprogramma waarbij de politie van Crime Investigation Department en een 

psychiater en ex-crimineel, die nu werkt als community activist, samenwerken aan de empowerment 

van de jongeren in de ontwikkelingsgemeenschappen van Kenia.  

Doelstellingen van het Crime and Mind voorlichtingsprogramma: 
 Het verstrekken van belangrijke informatie die jongeren zal ondersteunen om hun leven te trans-

formeren, ondanks de negatieve impact van criminaliteit in de gemeenschap. 
 In gesprek gaan met de mensen over geestelijke gezondheid en hoe criminaliteit de gemeen-

schaap beïnvloedt. 
 Een platform creëren die zal voorzien in educatieve programma's over talentontwikkeling, gees-

telijke gezondheidszorg en burgerparticipatie. 
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MDT op Zuid. 

NDMHP heeft samengewerkt met stichting Werkshop aan het project: MDT op Zuid.  
MDT is voor jongeren tussen 14-30 jaar. Jongeren kunnen hun talenten  ontdekken en ontwikkelen door 
mee te doen aan maatschappelijke projecten en  initiatieven.  
 
Het Zomerhuis. 
Dionne was een van zeven  MDT kandidaten van NDMHP . NDMHP heeft Dionne begeleidt bij het op-

zetten en uitvoeren van haar wijkidee. Het Zomerhuis is voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. 

De kinderen hebben meegedaan aan verschillende kunst activiteiten: Theater, Dans, Muziek, West Afri-

kaanse Percussie en Beeldende vorming.  

 

Doel van het zomerhuis is om kinderen nieuwsgierig te maken, nieuwe dingen te laten ontdekken, band  

tussen ouder en kind versterken en het ontwikkelen van: eigen kracht, talent en zelfvertrouwen. Als het 

kind weer op school is, dan kan het kind met blijdschap en veel zelfvertrouwen meepraten met de ande-

re kinderen over zijn leerzame en avontuurlijke zomervakantie. 

Door dit project zijn de ouders van de kinderen samen gebracht en werden ze vermaakt door hun  

kinderen.  

Met de uitdrukking op hun gezichten, zag je dat de zomervakantie naar de buurt werd gebracht. Met dit 

project wil NDMHP wijkbewoners inspireren om zich in te zetten voor de medebewoners. 
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   Het zomerhuis 
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Rising above Trauma 2nd Edition: Pirates Self help Group. 
 
NDMHP organiseerde een bewustwordingsprogramma voor de geestelijke gezondheid bij de Pirates 
Self Help Group in Mlango Kubwa, Mathari. Het doel van het programma was om de nadruk te leggen 
op de psychische aandoening waarmee jongeren worden geconfronteerd en om hen bewust(er) te 
maken van hun geestelijke gezondheid. 
 
De piratenjongeren zijn ‘kneedbaar’. Vroeger waren ze allemaal betrokken bij criminele activiteiten die 
hun leven in gevaar bracht, sommige van hun vrienden zijn door de politie vermoord. Na talloze moor-
den op hun vrienden besloten ze hun criminele houding en het gebruik van drugs dat hun welzijn op 
verschillende vlakken beschadigd heeft, achter zich te laten en zich te hervormen tot een beter mens. 
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Pirates Self Help Group is een organisatie die samenwerkt om ervoor te zorgen dat ze verandering bren-
gen in de samenleving. Ze hebben een gemeenschapsbibliotheek die ze gebruiken om de kinderen te on-
dersteunen en ruimte te creëren voor studies voor de minder kwetsbaren. De kinderen hebben toegang 
tot boeken uit de bibliotheek en kunnen daar vrij studeren. Het programma was leerzaam en belangrijk 
voor hen en ze waren erg blij en meldden zich aan voor een tal van soortgelijke sessies. Ze waren blij dat 
ze geaccepteerd worden zoals ze zijn en dat niemand ze veroordeelde om wie ze waren geweest in het 
verleden. Ze omarmden de slogan ITS NORMAL TO BE DIFFERENT. 
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Together against suicide. 
Together against suicide is een groepstherapie met als thema suïcide. Together against suïcide 
wordt aangeboden aan nabestaanden en mensen die hulp en steun zoeken.. Deze groepstherapie 
wordt begeleid door een psycholoog en een psychiater van NDMHP. 
Doel van deze groepstherapie is om suïcidaal gedrag bespreekbaar te maken, met als uiteindelijke 
doel suïcide te voorkomen. 
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Jazz Kindermatinee. 

Normal Difference heeft samengewerkt met Stichting Loksi tijdens Rotterdam World Music Fusion Festi-

val. Er was een Kindermatinee met de workshops als Afro Dans, Goochelen, Cajón “Drum en Ritme” en 

optredens van het Jong Haaglanden Jeugd Muziek Orkest. De kinderen deelden samen een platform, 

waarbij muziek maken, dansen en samenspelen en plezier bleven centraal stonden.  
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Freedom  theater voorstelling. 

Op 24 juni hebben Stichting Maaszicht en Stichting Normal Difference Mind Health Project “ Free-
dom” theater voorstelling gepresenteerd in Zuidplein Theater. 
Deze voorstelling is een resultaat van een aantal maanden durend proces van het Werk en Educatie 
Programma. Theater is een vast onderdeel van het programma. Jongeren krijgen de kans zich te pre-
senteren waarbij de nadruk ligt op datgene wat hen bezig houdt en waar hun interesses liggen. Door 
het organiseren en deelnemen aan deze theater voorstelling , krijgen de jongeren meer zelf inzicht en 
ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. 
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Het was de eerste keer dat de jongeren van Maaszicht gingen optreden. Tijdens de sessies “ Using 
your past experience as a weapon and shield for your present experience”” met Kanja kwam naar 
voren dat ze het best spannend vonden om op een groot podium op te treden. Daarom heeft nor-

mal difference mind health project de support acts aangeboden, zodat de jongeren zich o.a: 
gesteund voelen en zelfverzekerd op de podium stonden. 
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Alle supportacts hadden een therapeutisch doel. 
# Jazzband. Jazz muziek is een oud ritueel van instrumenten die gebruikt werden om lichaam, geest en 
ziel te kalmeren. Jazz muziek helpt je om te ontspannen, zeker omdat de jongeren zenuwachtig waren en 
niet eerder hadden opgetreden. Je ontspant je door de muziek en je krijgt hierdoor positieve energie. 
Jazz muziek verlaagt je hart en ademhalingssnelheid en kan je beter focussen op je performance. 
# acrobatiek. Bij acrobatiek ging het over angst overwinnen en zelfvertrouwen stimuleren bij de jonge-
ren. 
#Jongleren. Vinden van een goede balans in je leven. Er kunnen ups en downs zijn in je leven maar  
focus meer op wat goed gaat en plezier van het leven. 

https://www.facebook.com/hashtag/jongleren?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBgjwA43o3BcKPl13oZ1d0Efo-0uI4Ccy4qUz-jdmCw_SeoZhm_YdHde4G6QZ87dt6pTNKkdM1HsLMmgA_i1bX26FmguUcgPwnknkkiyQiWH1OXkqVcV3jkBg182QiuGJdgobqhSdQyp6cMJz2IZBwTmtf2sAz169lrS15J
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Ouderbetrokkenheid activiteiten.  

Om de betrokkenheid van ouders te vergroten, zijn er verschillende activiteiten voor ouders en 

hun kinderen georganiseerd.  

 Theater educatie: NDMHP en Peuter en Co hebben een theater educatie uitstapje "Moes 

Theater voorstelling in theater Zuidplein'' georganiseerd. Dit uitstapje was voor peuters en 

hun ouders uit Carnisse Rotterdam. Moes is een intieme, poëtische, heerlijk geurende voor-

stelling voor kinderen zonder praatjes, met veel muziek, magie en beweging. Dit maakte het 

uitstapje leuk en leerzaam voor iedereen. NDMHP wil theater educatie bij peuters stimule-

ren. Dit vergroot vanaf jongs af aan hun verbeeldingsvermogen en creativiteit waardoor ze 

zich op latere leeftijd beter uit kunnen drukken en er een vorm aan leren te geven. 
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Ouderbetrokkenheid activiteiten.  

 Sportactiviteiten: in samenwerking met stichting SOL hebben ouders en hun kinderen 

meegedaan aan streetdance en acrobatiek lessen.  
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Sport & Art Center Rehabilitation. 

NDMHP organiseerde een bewustwordingsprogramma waarbij we spraken over: misdaad, geestelij-

ke gezondheid, talentontwikkeling, empowerment van de gemeenschap en rehabilitatie van crea-

tieve kunsten en sportcentra. 

NDMHP werkte samen met de recherche van de politie (CID), drugs en een hervormer van de mis-

daad, een psychiater, consulaire jongeren, kunst- en sportdocenten. Tijdens dit bewustwordings-

programma waren dansers, boksers, voetballers, vechtsporten, acrobaten en de gemeenschap aan-

wezig. Vanuit een plaats waar de geestelijke gezondheid wordt verwaarloosd en de psychiatrische 

zorg voor velen in de ontwikkelingsgemeenschappen onbereikbaar is,  wierp dit bewustzijn scha-

duw en bood het een platform dat informatie gaf over geestelijke gezondheid. Normal Difference 

bood ondersteuning bij sport- en educatieve programma's die het welzijn van de geest bevorderen. 

Speciale dank aan Team Soares, Marcello Nieuwenhuijsen Combat trainingscentrum voor het done-

ren van boks materiaal en Hearing Voices Berlin voor het mogelijk maken van dit bewustmakings-

programma. Bedankt Kariobangi gemeenschap voor uw steun en betrokkenheid bij de geestelijke 

gezondheidszorg. 
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Bijzondere verhalen. 

Kalipto gaat terug naar school. 

Alex a.k.a. Kalipto en ook wel Hunter is een student aan de beste middelbare school in het noorden van 

Kariobangi, was aanwezig tijdens het Crime and Mind Health Awareness programma van NDMHP. Hij 

sprak open over zijn traumatische verleden in de wereld van misdaad, wat bijna tot zijn dood heeft geleid 

in de straten van Korogocho en Dandora. 

Op een dag werd hij betrapt door de Mob Justice nadat hij geld had afgeperst van een passerende per-

soon. Hij wist niet dat de jager al de prooi geworden was. Er is een oud straatcitaat dat zegt dat als je de 

Mob Justice overleeft, alleen God nog je leven kan ontnemen. Kalipto overleefde op de een of andere 

manier de donkere kant van de gerechtigheid van de maffia en hij kreeg een nieuwe kans zijn leven weer 

op te pakken. 

Na het incident besloot hij zijn criminele verleden achter zich te laten en ging terug naar school, tegen die 

tijd was hij nog maar 15 jaar oud. De school daagde hem uit en af en toe bracht hij zichzelf in de proble-

men, bijvoorbeeld door het bekladden van schoolmuren met verkeerde teksten en tekeningen. Dit zorg-

de er uiteindelijk voor dat hij van school werd gestuurd.  

Als je niet op school bent, zijn de barre straten van de stad niet de beste plek om te wonen. Als je rond-

hangt in de duivelswerkplaats, haalt de wet je gemakkelijk in. Alex werd zelfs een paar keer gearresteerd 

voor rondhangen bij de verkeerde mensen. De School eiste dat hij de schoolmuren die hij had beklad op-

nieuw zou schilderen. 

NDMHP  hielp hem zijn weg terug te vinden naar school. Samen kochten we de verf en samen hebben we 

de schoolmuren opnieuw geverfd, mede dankzij zijn moeder die ook aanwezig was en ons meehielp, on-

danks haar fysieke uitdagingen. 

Deze daad gaf hem een kans het opnieuw te proberen op school. Kalipto heeft altijd al interesse gehad in 

beeldende kunst en NDMHP gaat hem helpen bij het verder ontwikkelen van zijn talent voor kunst door 

samen te werken met een lokale kunstgalerie.  

Hier kan hij werken met een van de beste en getalenteerde beeldend kunstenaar van Idi Bashir Kario-

bangi. 
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    Kalipto gaat terug naar school. 
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Bijzondere verhalen. 

Ik ben Damian Giovanni. 

Al op jonge leeftijd kwam ik in aanraking met de drugswereld en ik deed dingen die er uiteindelijk voor  
hebben gezorgd dat mijn ouders me uit huis schopten en me in een revalidatiecentrum plaatsten.  
Hier beloofden ze me te helpen met het effect dat mijn drugsverslaving op mijn mentale gesteldheid had 
gehad. Na mijn verblijf in het revalidatiecentrum kwam ik terecht bij Stichting Maaszicht. Hier vond ik een 
thuis dat ik nooit had gehad. In het begin was het niet makkelijk, ik worstelde nog steeds erg met  
mijn traumatische ervaringen en ik voelde weinig drang om deel te nemen aan hun programma’s en  
betrokken te raken met de mensen die me probeerden te helpen.  
 
Naarmate de tijd verstreek, ging ik steeds meer nadenken over mijn keuzes, vooral tijdens mijn bezoeken 
aan de recreatiezaal in Maaszicht waar ik iemand zag en hoorde pianospelen. Het geluid van de piano 
kreeg mij in zijn greep. Het was alsof de muziek tegen me sprak en me kalmeerde.  Het duurde niet lang of 
ik was verliefd op het geluid van de piano en dit gevoel zorgde ervoor dat ik eindelijk wist wat ik wilde gaan 
doen: muziek maken! Ik begon als snel met lessen volgen via YouTube en ik zocht de plekken op waar men-
sen piano speelden en luisterde vol verwondering naar andere artiesten. 
 
Na drie maanden hoorde een medewerker van Stichting Normal Difference Mind Health Project me spelen 
bij een bingo-evenement en ze nodigden me uit voor een talentenjacht. Het was mijn eerste ‘echte’  
optreden en dat maakte me erg nerveus. Tot mijn grote verbazing was ik een van de winnaars en met de 
talentprijs kon ik pianolessen gaan volgen en mijn pianotechniek verbeteren. Niet lang daarna organiseer-
den NDMHP in samenwerking met  Maaszicht een theatervoorstelling genaamd Freedom in theater  
Zuidplein. Hier kon ik optreden met vele andere artiesten, allemaal met een vergelijkbare achtergrond als 
de mijne. De ervaringen die ik opdeed tijdens deze uitvoeringen zijn niet in woorden uit te drukken.  
De boodschap achter de uitvoeringen ‘Je moet eerst in het reine komen met je verleden voordat je het  
heden positief ervaart en door kunt naar een betere toekomst.’ maakte me nog gemotiveerder dan ik al 
was. 
 
Ik kreeg de verrassing van mijn leven toen na de uitvoering een anonieme donor een gloednieuwe piano 
schonk via het NDMHP. Graag wil ik NDMHP, De Prinsekerk voor de verrassingslocatie, mijn mentor Marco 
Bakker, Dayo Streanobo, mijn moeder en grootouders bedanken voor hun bijdrage aan de verrassing.   
Uiteraard ben ik ook ontzettend dankbaar voor de anonieme donor die mijn droom werkelijkheid maakte. 
In de toekomst hoop ik op te treden met mijn eigen show in een theater voor een groot publiek. Ik voel me 
bevoorrecht en ik hoop een inspiratie te kunnen zijn voor anderen die een lastige start hebben gehad en ze 
te motiveren het beste uit zichzelf en hun talenten te halen. Ook wil ik jongeren aanmoedigen verstandige 
beslissingen te nemen en dan met name na te denken over de vrienden waarmee je jezelf omringt.  
Vrienden kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op je leven.  
Ik heb geleerd dat het belangrijk is om na te denken over wie je bent en altijd in jezelf te geloven ongeacht 
de omstandigheden waarin je je bevindt en wat anderen erover te zeggen hebben. 
 
Waar het in het leven om draait, is wie je bent en wat je doet en niet wat je hebt! 
 
#blijfwegvandrugs #itsnormaltobedifferent. 
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Ik ben Damian Giovanni. 
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Een doorkijk naar 2020.  

 

 Vrijwilligers werven voor diverse projecten.  

 Een nieuwe website ontwikkelen. 

  Marketing en promotie projecten via sociale media.  

 Fondsenverwerving.  

 Samenwerken met onderwijs culturele, welzijn organisaties en geestelijke gezondheid instellingen.    

 Het initiëren van innovatieve projecten in het kader van participatie en leefbaarheid van de ge-

meenschap.  

 Ontwikkelen, realiseren en coördineren, (mede-)organiseren en uitvoeren van projecten en evene-

menten gericht op het bevorderen van de geestelijke gezondheid. 

 

         It’s Normal To Be Different 


