
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in
het teken van veerkracht

Van maandag 1 tot en met woensdag 10 oktober 2018 worden in Gent 26 gratis

lezingen, workshops en activiteiten georganiseerd onder het motto 'Train uw

Veerkracht!'. De Stad Gent wil geestelijke gezondheid beter bespreekbaar maken

en kennis delen via laagdrempelige activiteiten. Hiervoor werkt de Stad samen

met meer dan 20 organisaties. Voor een aantal activiteiten moet vooraf

ingeschreven worden.

10 dagen lang lezingen, workshops en opendeurdagen over
mentale weerbaarheid en veerkracht

1 op 3 Gentenaars ervaart soms sterke gevoelens van verdriet, stress, heimwee of burn-out. Naar

aanleiding van de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid op woensdag 10 oktober 2018 vinden

er in Gent, verspreid over 10 dagen, 26 uiteenlopende activiteiten plaats die de Gentenaars

willen leren om beter om te gaan met de kleine en grote uitdagingen van het leven.



'1 op 3 Gentenaars heeft moeite om zijn of haar plaats te vinden in het leven.
In Vlaanderen zijn er gemiddeld drie zelfdodingen per dag, veel meer dan
elders in Europa. Om psychisch welzijn beter bespreekbaar te maken,
organiseert de Stad Gent al voor de vierde keer de week van de Veerkracht.'
— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gezondheid

Een greep uit het aanbod

De tiendaagse start op maandag 1 oktober met de openingslezing 'Opnieuw in balans'.

Gastspreker Dominieke Van Den Bossche geeft inzichten en oefeningen mee om de 'perfecte

balans' tussen werk en privé en tussen uzelf en uw omgeving te vinden. Andere lezingen die

week zijn onder meer die van Linda T’Kindt over hoe hoogsensitiviteit te herkennen en aan te

pakken. Op donderdag 4 oktober heeft Erna Claes, doctor in de psychologie, het over me-time

en hoe mensen kunnen recupereren van drukke tijden. Er zijn ook tal van workshops (zoals

'train uw veerkracht met Junior Bauwens', 'help, mijn kind is transgender', '8er d’rug' of

'missing You'), opendeurdagen, wandelingen en een nocturne.

Ook voor jongeren

Ook voor jongeren (en ouders) is er dit jaar een uitgebreid aanbod. Op woensdag 3 oktober

kunnen ze in het OverKop-huis terecht voor de tweede editie van 'Geestig Gent'. Een leuke

namiddag met een hapje, een drankje en een film. Ook de workshops 'Machtig+', 'Op zoek naar

je kwaliteiten', 'Beter uitgerust om anderen bij te staan' en 'train je veerkracht met Junior

Bauwens' vinden plaats in het OverKop-huis, Drabstraat 18, 9000 Gent.

 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Eclips organiseert een workshop '8er

d’rug' (over drug- en alcoholgebruik) voor zowel jongeren als andere geïnteresseerden en

workshops mindfulness, zowel voor kinderen als voor tieners. Vzw Missing You begeleidt een

workshop rond rouw en verdriet bij kinderen. De Bleekweide organiseert de lezing 'stoppen met

kroppen'.

Lezing door psychiater Peter Adriaenssens



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, vertelt op maandag 8 oktober alles over hoe

mensen kunnen praten met kinderen en tieners. Het is niet altijd evident om als ouders of

opvoeders te luisteren naar hun stem en dat in balans te houden met het aanleren van respect

en gevoelig zijn voor de andere mens.

Praktisch

Alle activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom. Voor de meeste workshops en lezingen moet

vooraf ingeschreven worden.

Informatie

Annelies Fierens, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (team Gezondheid en Gezin), e-mail

annelies.fierens@stad.gent, gsm 0494 87 86 83

Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (communicatiemedewerker), e-mail

alexander.delplace@stad.gent, gsm 0497 46 72 57

Laurens Teerlinck, Kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid - programma en inschrijvingen

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent
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