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INLEIDING
Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt, het eerste project van de
Stichting Flo&Gro, heeft als missie het ´creëren van blije breinen´.
Ook in 2020 is dat weer goed gelukt. Veel bezoekers hebben
de weg naar dit mooie project gevonden. Naast de reguliere
bezoekers (families, gezinnen, stellen, alleenstaanden) vonden
leerlingen van basisscholen, weekendschool en zomerschool,
studenten van de RUG, MBO Friese Poort en Friesland College,
NHL-Stenden,
bedrijven, vriendenclubjes en serviceclubs hun weg naar
het Hersenhuis.
Het afgelopen jaar stond ook bij ons in het teken van de pandemie;
4 maanden is het Huis dicht geweest. Mede hierdoor zijn we in
2020 maar liefst twee keer verhuisd. Daarnaast is in 2020 het
bestuur van samenstelling veranderd en is ons vrijwilligersteam
enorm uitgebreid.
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BESTUUR
Het bestuur van Flo&Gro is in 2020 gewijzigd van samenstelling.
Halverwege 2020 zijn Thea Koster (06-07-2020, voorzitter) en
Nana Gersee (09-06-2020, secretaris) toegetreden tot het bestuur.
Samen met Hans Achterbosch, penningmeester, die reeds in
september 2019 was toegetreden, vormen zij nu het officiële bestuur.
In 2020 hebben we in de nieuwe samenstelling één vergadering kunnen beleggen. Deze vond plaats op de avond van 17 december, met
een gezellig etentje waarbij we gedeeltelijk fysiek aanwezig waren en
gedeeltelijk (de voorzitter) via Teams.
Daarnaast hebben Bernard Maarsingh, Irma van Steijn en de coördinator elke drie weken overleg gehad over de dagelijkse gang van zaken.
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OPENING IN DBIEB
Op 30 januari werd met de officièle opening van het Hersenhuis op de nieuwe
locatie in de blokhuispoort ook de samenwerking met dbieb feestelijk ingewijd.
Na een inleiding van Bernard Maarsingh heeft Burgemeester Sybrand Buma het
Huis geopend met een sprong van de fameuze “plank” — de Darejam.
Na het officiële gedeelte hebben de ruim 100 gasten een rondleiding gekregen
door het Huis. Verschillende mensen hebben op beperkte schaal ook enkele
belevenissen kunnen ervaren. Hierna was er nog een gezellige borrel in de Wastobbe.
In mei is de samenwerking met dbieb geëvalueerd. Deze werd aan beide kanten
als heel plezierig ervaren.
Na de verruimingen bleek de terugkeer naar dbieb voor huurders pas in
september weer mogelijk. Het was het moment om op zoek te gaan naar een
tijdelijke andere ruimte.
Eind mei is Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt verhuisd naar het souterrain van
Maarsingh en van Steijn in de Grote Kerkstraat, nummer 22a.
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DE NIEUWE PLEK!
Een nieuwe plek blijkt op het juiste moment te komen. We kunnen nu 24/7
over onze eigen ruimte beschikken en hierdoor de bezoekers veel meer
spreiden.
In augustus hebben we bij dbieb aangegeven dat deze tijdelijke plek voor
ons definitief zou worden en dat we niet meer terugkeren naar de
Blokhuispoort.
Ook hebben we aangegeven dat we heel graag onze samenwerking voort
willen zetten, maar dan op een andere manier.

Sinds 1 juni 2020 huizen we dus in het souterrain van Maarsingh en van
Steijn. Een fijne plek in een prachtig historisch pand. Een grote ruimte voor
al onze belevenissen en een gezellige keuken voor ons team.
We zijn hier van alle gemakken voorzien en beschikken sinds september
zelfs over een eigen koffiemachine!
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Op 7 juni hebben we op onze nieuwe locatie voor het eerst (officieus) onze deuren
geopend voor Weekendschool Baljée.
Met de ontvangst op 1 juli van een enthousiast team van de afdeling Rebound van
ROC Friese Poort en het Friesland College is het Huis hier officiëel geopend.
Wat waren we blij dat we weer open konden! En wat hebben we hier in de zomer
van 2020 veel bezoekers mogen ontvangen!
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DE VRIJWILLIGERS
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Vanaf het moment dat we weer open waren na
de eerste lockdown hebben we veel uitbreiding
gekregen van ons team. We hebben het jaar
afgesloten met een ploeg van maar liefst 18
vrijwilligers!

Daarnaast hebben we in de maand oktober met een
deel van ons team een promotiefilmpje gemaakt
over het Hersenhuis. Geheel belangeloos gefilmd
en gemonteerd door Jelmer Visser, de zoon van een
van onze vrijwilligers.

Heel leuk is dat het niet alleen mensen betreft die
door de pandemie ‘stil gevallen’ zijn maar juist ook
mensen die bijvoorbeeld een 32-urige werkweek
hebben en daarnaast graag nog iets zinvols willen
bijdragen aan de maatschappij in deze moeilijke tijd.

In de zomer kwam het bericht van Amaryllis (organisatie voor vrijwilligerswerk) dat vrijwilligersorganisaties de kans gekregen kregen om een vrijwilliger in
het zonnetje te laten zetten door hen.

We hebben inmiddels een ontzettend enthousiast
en gevarieerd team, zowel in leeftijd als in achtergrond. De jongste vrijwilliger is 22 jaar, de oudste 66.
Mannen en vrouwen van diverse komaf en met hele
verschillende expertises op professioneel gebied.
Ondanks de pandemie is het gelukt om het afgelopen jaar een aantal keren bij elkaar te komen.
Met als hoogtepunt de lezing van Bernard op vrijdag
4 september die werd afgesloten met een gezellige
borrel.

Eén van onze vrijwilligers, Birgit, hebben we hiervoor
aangemeld en zij is op een hele leuk manier in de
schijnwerpers gezet op een mooie vrijdag in
september waarbij stiekem ook een aantal collega
vrijwilligers waren uitgenodigd.
In het Hersenhuis heerst een gemoedelijke open
sfeer. Vrijwilligers vertellen dat ze het prettig vinden
om in het Huis te zijn. Er is onderling goed contact
en ook voelt men zich welkom binnen de omgeving
van onze ‘buren’, het psychologen-en-co-team van
Maarsingh en van Steijn.
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TIJDENS CORONA
Sinds de heropening in juni op de nieuwe locatie hanteren we een andere werkwijze met betrekking tot het
ontvangen van bezoekers. We werken sindsdien met een reserveringssysteem; iedereen neemt vooraf
contact op via de mail (info@hersenhuis.nl), de coördinator checkt de beschikbaarheid van de ruimte alsmede de inzetbaarheid van de vrijwilligers en neemt contact met de aanvrager op.
De bezoeken worden gepland in tijdsloten van anderhalf uur waarbij slechts één gezelschap per keer
aanwezig is in het Hersenhuis. Dit is voor de bezoekers een luxe situatie want zij hebben per stel, gezin of
groepje het huis én de begeleiders voor zich alleen. Voor de vrijwilligers is dit ook heel rustig werken.
Hierdoor kunnen er echter niet heel veel bezoekers op een dag rondgeleid worden, maximaal 4 rondleidingen op een dag. Dat is in de zomervakantie wel beperkend geweest.
We hebben veel bezoekers mogen ontvangen maar helaas ook door deze Coronamaatregelen regelmatig
mensen moeten teleurstellen. Wel hebben we ook, op aanvraag, zondagen en avonden rondleidingen
gedaan om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen voeden met de positieve uitwerking van een bezoek
aan het Huis.
Door de goede ervaringen die we het laatste half jaar opgedaan hebben met de huidige manier van werken,
is het zeer goed denkbaar dat we ook na de pandemie op deze voet verder gaan - waarbij we zullen
proberen nog meer tijdsloten in de week open te stellen.
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In 2020 is het Hersenhuis in de periode januari tot half
maart alleen op vrijdagmiddag en zaterdag geopend voor
reguliere bezoekers. Woensdagmiddag, donderdag vanaf
13:00 uur en vrijdagochtend was de ruimte door ons te
reserveren.
In de nieuwe ruimte zijn we geopend van dinsdag tot en
met zaterdag en maken we uitzonderingen voor de zondagen en de maandagen als daar vraag naar is.
Ook gebeurt het dat we ’s avonds rondleidingen verzorgen.
Wat de individuele bezoekers betreft is het de eerste
maanden vrij rustig geweest omdat de mensen nog niet
gewend waren aan onze nieuwe plek in de Blokhuispoort.
Wel hebben we in die eerste periode veel groepen ontvangen waaronder ook een flink aantal groepen studenten
van NHL-Stenden. Bij de begeleiding van de studenten
hebben we ook veel hulp gekregen van de stagiaires van
Jamzone.
Na de heropening op de nieuwe locatie in juni 2020
hebben we rond de 500 bezoekers mogen ontvangen. In
verband met de lockdown hebben we in het begin van het
jaar ruim 200 geplande rondleidingen moeten annuleren.
Hieronder waren, naast een aantal bedrijfsuitjes, veel
onderwijsgroepen, o.a. van de NHL-Stenden die jaarlijks
komen met 2e jaarsstudenten sociaal maatschappelijk
werk.
Daarnaast hebben we 14 reguliere openingsdagen gemist; naar schatting betreft het dan rond de 10 bezoekers
per keer. Dit betreft een grove schatting omdat het aantal
bezoekers nooit te voorspellen is bij ons.
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BEZOEKERS ZEGGEN...
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VERANDERINGEN
- In 2020 heeft Teake Oppewal een mooie vertaling van Lovejam
in het Frysk gemaakt. Nu kunnen we Lovejam in 4 talen aanbieden
(Nederlands, Engels, Duits en Fries).
- Er is een tweede Muse bijgekomen.
- We hebben een nieuwe bril bij een van de Stressjamsets gekocht,
de Oculus Rift.
- Op de nieuwe locatie hebben we nu ook wat privacy gecreëerd
voor het omdoen van de stressmeter (een heuse strandtent).
- Er zijn ook in 2020 een aantal updates van Stressjam geweest
waarvan een aantal hebben geleid tot een stabielere situatie en
minder storingen.
- Natuurlijk wordt ook in het Hersenhuis met desinfecterende middelen en mondkapjes gewerkt.
- Eind 2020 zijn er afspraken gemaakt met het bedrijf Cinnamon Interactive bv in Leeuwarden voor de bouw van een nieuwe website.
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PR
Ondanks de lockdown(s) hebben we geprobeerd contact te houden
met onze ‘klanten’. Dit hebben we gedaan via: Facebook, Instagram, Kidsproof, Visitfriesland.nl en onze advertentie in de City guide. En
natuurlijk ook met onze eigen site www.hersenhuis.nl
We hebben in september gebruik gemaakt van het aanbod van
Amaryllis om op verschillende plekken onszelf te laten zien in het kader
van de werving van vrijwilligers. Dit heeft geleid tot een leuk filmpje, en
ook onderstaande advertentie is op verschillende plekken door hen
verspreid:

“Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt
Het Huis, gevestigd aan de Grote Kerkstraat 22A, is een speeltuin
voor iedereen die nieuwsgierig is naar de combinatie van psychologie en nieuwe technologieën. Een interactieve expositie waarbij
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-Mental Health
getoond en ervaren worden. Het Huis is een positieve plek waar
de mensen elke keer weer blij verrast vandaan gaan.
Wij zijn op zoek naar gastheren-/vrouwen die de bezoekers verwelkomen en begeleiden bij de ervaringen.”
Contactgegevens (staat buiten de 50 woorden)
Mail: jacqueline@hersenhuis.nl
Facebook: www.facebook.com/Het-Huis-Dat-Met-Je-Hersenenspeelt
Eind 2020 zijn er twee nieuwe vrijwilligers bij het team gekomen met
een achtergrond in de PR/Marketing.
Deirdre Welmoed is cameratechnicus en filmeditor van beroep,
en Lucette heeft een communicatie/marketing achtergrond.
Twee superenthousiaste mensen die zich sindsdien bezig houden met
de PR. Zij zullen ook zeer nauw betrokken gaan zijn bij de bouw van de
nieuwe website waartoe in december besloten is.
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SCHOLENPROJECT
Het scholenproject, het tweede project van de Stichting wat in
oprichting is, loopt door de pandemie helaas ook erg veel vertraging op.
Voordat het projectplan bij de potentiële sponsoren ingediend kan worden
zijn er toezeggingen van scholen nodig dat ze mee willen doen met het project. Dit geeft problemen omdat scholen grotendeels dicht waren in 2020
en directies hele andere zaken aan hun hoofd hadden.

IN 2021...

			

In 2021 kijken we uit naar:
•

de nieuwe website;

•

de start van het tweede project van de stichting
Flo&Gro;

•

een mooie samenwerking met het nieuwe bestuur;

•

verdere uitbreiding van het vrijwilligersteam en
voorzettingvan de plezierige onderlinge
samenwerking;

•

meer inspirerende lezingen van Bernard;

•

een nieuwe, spannende en uitdagende minigame
voor onze nieuwe locatie;

•

een nieuwe VR-bril ter vervanging van de huidige
meditatiebril en andere inspirerende nieuwe items
voor het Huis.
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En natuurlijk hopen we
in 2021 weer heel veel
blije breinen te mogen creëren!

Tekst: Jacqueline Verver
Vormgeving: Deirdre Welmoed Breider

Jacqueline Verver;
Directeur Stichting Flo&Gro/Coördinator Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt

Thea Koster-Cnossen;
Voorzitter Bestuur Stichting Flo&Gro

Het team bij het afsluiten van het jaar;
Birgit, Atte, Agnes, Anjo, Berber, Melissa, Annie, Simon, Dennis, Ton, Dewi, Deirdre Welmoed, Lucette, Karin,
Ougbad, Elan, Ligaya, Marijke.
Met dank aan alle medewerkers van JAMZONE voor de ondersteuning.
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