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Opvallende boodschappen zetten mentale
veerkracht in de kijker

Op hoeken her en der in Gent verschijnen vanaf vandaag, op maandag 19

september 2022, opvallende boodschappen over mentaal welzijn. Ze kaderen in

de '10-daagse van de veerkracht' van 1 tot en met 10 oktober, dit jaar in het teken

van 'kracht'.
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De 10-daagse van de veerkracht staat dit jaar in het teken van kracht. Van 1 tot en met 10

oktober 2022 zijn er tal van lezingen, workshops en expo's die bezoekers en deelnemers

uitnodigen om hun innerlijke kracht te ontdekken. Zo kan je in Sint-Amandsberg tijdens een

lessenreeks alles leren over hoe je moet omgaan met piekeren of kan je in natuurgebied

Bourgoyen meedoen aan een stressverlichtende wandeling. In totaal zijn er 45 activiteiten, de

meeste gratis. Op stad.gent/veerkracht vind je het volledige programma.

Stress en tegenslagen kunnen je soms uit evenwicht brengen. We weten dat 1
op de 3 Gentenaars het af en toe mentaal moeilijk heeft, maar we weten ook
dat je veerkracht kan trainen. Daarom organiseren we maar liefst 45
laagdrempelige activiteiten in onze 10-daagse: om Gentenaars te versterken
en te laten ontdekken wat hen vooruit helpt.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheidsbeleid

Om het thema van de 10-daagse bespreekbaar te helpen maken, verschijnen er vanaf vandaag

op hoeken her en der in de stad allerlei boodschappen in krijt. Onder meer op de Kamer van

Koophandel, het KTA Gent en aan De Reep zullen de boodschappen te zien zijn.

http://stad.gent/veerkracht


Contact voor de pers

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, daan.nelen@stad.gent

Sara Symoens, Dienst Regie Gezondheid en Zorg, gsm 0486 29 88 02,

sara.symoens@stad.gent

10-daagse van de veerkracht
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Bevoegd

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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