
10-daagse van de veerkracht
1 TOT 10 OKTOBER 2022

MET MIJ?
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Heb je wel eens last van stress, heimwee, depressieve 
 gevoelens, onmacht …? Je bent niet alleen. 1 op de 3 Gente-
naars heeft het af en toe mentaal moeilijk. 
Tijdens de 10-daagse van de veerkracht, van 1 tot en met 
10 oktober, vinden verspreid over heel Gent meer dan 
30 activiteiten plaats die je helpen jouw mentale veerkracht 
te versterken. Er zijn onder meer workshops, lezingen en 
wandelingen. De meeste activiteiten zijn gratis en iedereen 
is welkom!

Ontdek het programma op www.stad.gent/veerkracht!
Voor de meeste activiteiten moet je vooraf inschrijven. 
Scan de QR-code en schrijf je meteen in!

Heb je vragen over de toegankelijkheid van deze activiteiten? 
Kunnen extra aanpassingen ervoor zorgen dat je erbij kan zijn? 
Laat het weten! 

Dienst Regie Gezondheid en Zorg
 09 266 35 19 
 regiegezondheidenzorg@stad.gent

Samen
veerkrachtig
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Stress en tegenslagen kunnen je soms uit evenwicht brengen. 
Daar gaat iedereen anders mee om. Veerkracht is het vermogen 
om je aan te passen, om positief om te gaan met de kleine en 
grote uitdagingen van het leven. Veerkracht gaat over flexibel 
omgaan met moeilijke momenten.

“
 Het goede nieuws is dat je jouw veerkracht 
kan trainen! Wat helpt is voor iedereen anders. 
Voorbeelden zijn: duidelijke doelen bepalen, 
grenzen stellen of gewoontes inlassen die 
zorgen voor ontspanning en energie. Maar het 
kan ook gaan om anderen aanmoedigen, je 
verhaal doen, om hulp vragen of iemand helpen. 
 
Rudy Coddens (schepen)

veer·kracht (de; v(m)) 
1 (natuurkunde) vermogen om de vorige stand weer 
in te nemen, nadat iets ingedrukt, uitgerekt enz. is 
geweest 2 soepelheid, lenigheid 3 kracht van lichaam 
en geest om zich snel te herstellen.

Wat betekent 
veerkracht  
voor jou? 

Wat  
helpt jou?
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“
Veerkracht is voor mij steun en erkenning krijgen van mijn 
gezin en goeie vrienden als het moeilijk gaat. Mantelzorgen 
vraagt veel op praktisch vlak, maar vooral mentaal. In mijn 
dichte vriendenkring ben ik niet de enige die mantelzorger 
is. Dit kunnen delen met iemand die dat voor 100% begrijpt, 
werkt enorm steunend.

Veerle Trog (mantelzorger)
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Activiteiten in de kijker
Tijdens de 10-daagse van de veerkracht kan je inspiratie 
opdoen om je veerkracht te versterken via diverse activiteiten. 
We lichten graag een tipje van de sluier.

KLINKERKRACHT DELUXE

An Dours (bezielster BlinkOut): “Bij BlinkOut vzw 
ontvangen we mensen die op zoek zijn naar meer 
veerkracht. Dit vinden wij even belangrijk als 
gezonde voeding. 

Op 1 oktober brengen verschillende mensen 
verhalen rond veerkracht en kwetsbaarheid via 
tekst en poëzie, muziek, beeld, enzovoort. Je kunt dus 
letterlijk komen kijken, luisteren en voelen wat veerkracht is.

We tonen dat veerkracht zoeken geen teken van zwakte is. Het 
is een heldentocht die je talenten aanspreekt. Maar ook een die 
heel veel kracht vergt. Wie zelf op zoek is, willen we ook tonen 
dat die er niet alleen voor staat. Onze Klinkers zijn helden waar 
je moed uit kan putten.”

Waar?
BlinkOut vzw, Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent
Zaterdag 1 oktober doorlopend van 12 tot 18 uur
Inschrijven is niet nodig
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Thomas Logghe (psycholoog wijkgezondheidscentrum Brugse 
Poort): “Ik spreek geregeld mensen die paniek ervaren of een 
paniekaanval meemaakten. Dat is heel ontregelend. Je hebt 
het gevoel dat je alle grip op de realiteit verliest. 

Velen denken dat ze abnormaal zijn, dat er iets met hen 
scheelt en schamen zich daarvoor. En ze hebben schrik om 
nog zo’n aanval te krijgen. De juiste informatie kan dus heel 
geruststellend zijn. 
 
We leggen in deze sessie uit wat een paniekaanval is en wat 
het met je doet. Wanneer ben je er meer vatbaar voor? Hoe 
stap je uit de vicieuze cirkel die de paniek in stand houdt? 
Verder doen we enkele kleine oefeningen die je helpen. De 
belangrijkste boodschap is: paniek is heel goed te behandelen. 
Het heeft geen zin ermee te blijven zitten.”

Waar?
Bibliotheekfiliaal Brugse Poort, Blazoenstraat 9, 9000 Gent
Donderdag 6 oktober 2022 van 19 tot 21 uur

Benieuwd naar wat er nog te beleven valt?  
Schrijf je online in via www.stad.gent/veerkracht!

WORKSHOP ‘GEEN PANIEK’
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“
Veerkracht is voor mij dankzij vrienden en familie, sporten en 
muziek toch kunnen blijven doorgaan, ook al heb je miserie. 
De verhalen van andere mensen geven mij ook de kracht om 
door te gaan.

Saymour Lincoln (skater, sociaal werker en auteur)

>>  Benieuwd naar het verhaal van Saymour? 
Lees het op www.littekens.org/stories.
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“
Veerkracht is voor mij in beweging blijven. Dat kan heel 
eenvoudig zijn, door te wandelen bijvoorbeeld, want wandelen 
is gezond. Je pompt letterlijk en figuurlijk zuurstof in je hoofd 
en dat verlaagt stress.

Dempsey Demeyer (Gentse Bewegen Op Verwijzing-coach)
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WANDEL JE DAGELIJKSE STRESS WEG

Dempsey Demeyer (Gentse Bewegen Op Verwijzing-
coach): Mensen onderschatten vaak de positieve 
invloed van bewegen op hoe ze zich voelen. Niet alleen 
fysiek, maar ook mentaal. Maar voor veel mensen lukt het 
niet goed om een gepaste beweegactiviteit te vinden, of om 
vol te houden als ze toch gestart zijn. 

Daarom is er Bewegen Op Verwijzing. Vraag je arts, kinesist of 
maatschappelijk werker om een doorverwijzing en samen gaan 
we op zoek naar meer beweging in je dagelijks leven. We maken 
een beweegplan op jouw maat: haalbaar, betaalbaar en op 
basis van wat jij wil doen. We volgen je ook op. Lukt het? Wat 
vind je echt leuk? Waarbij voel je weer energie? Eigenlijk stopt 
de coaching maar op het moment dat we samen beslissen: je 
kan zelfstandig verder.”

Meteen aan de slag? Neem deel aan de groepswandeltocht 
van 4 kilometer in de Bourgoyen. Doorheen de wandeling maak 
je kennis met de Gentse Bewegen Op Verwijzing-coaches. Als 
afsluiter van de wandeling warmen we samen terug op met een 
heerlijke kom soep en een broodje. Iedereen is welkom!

Waar?
Bourgoyen-Ossemeersen, Driepikkelstraat 32, 9000 Gent
Zaterdag 8 oktober 2022 van 10 tot 12 uur

Schrijf je online in via www.stad.gent/veerkracht
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DE OPVOEDINGSWINKEL

Organisatie in de kijker

Een kind opvoeden; het is leuk en leerrijk, maar ook soms 
uitdagend en moeilijk. Het is een dagelijkse zoektocht met veel 
onzekerheden en vragen. En die kunnen je uit evenwicht bren-
gen. Elke ouder of andere opvoedingsverantwoordelijke is wel 
eens op zoek naar een klankbord en naar wat opvoedingshulp. 
Daarvoor kun je terecht bij de opvoedingswinkel. Een duwtje in 
de rug, zodat je je weer krachtig kan voelen!

Veerle Noppe (Opvoedingswinkel Gent): “Wij zijn er voor 
iedereen die vragen heeft over ouderschap en het opgroeien 
van kinderen van 0 tot ongeveer 24 jaar. Je kan ons zien als een 
neutrale geïnteresseerde gesprekspartner die mee zoekt naar 
nieuwe inzichten, tips of ideeën die het best bij jou passen.”

De meest voorkomende vragen over opvoeding:
• Ik begrijp niet waarom mijn kind zich zo gedraagt en 

straffen lijkt niet echt te helpen. Hoe kunnen we hier best 
mee omgaan?

• Mijn peuter heeft enorme driftbuien. Ik heb al alles 
geprobeerd. Wat kan ik doen?

• Mijn tiener ligt duidelijk in de knoop met zichzelf. Hoe kan ik 
het best helpen?

• Mijn partner en ik hebben een andere aanpak als het op 
opvoeding aankomt. Dit zorgt voor spanningen en conflicten. 
Hoe geraken we hier uit?

Wordt jouw veerkracht als ouder ook soms uitgedaagd? 
Heb je kleine of grote vragen over opvoeden? Opvoedings-
winkel Gent zoekt graag mee naar een antwoord.

 09 323 55 10
 opvoedingswinkel@stad.gent 

www.stad.gent/nl/opvoedingswinkel-gent
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“
Veerkracht is voor mij: mezelf accepteren en leren relativeren. 
Zelf stotter ik en hiermee opgroeien was een uitdaging. Maar 
na al die jaren kijk ik er alleen maar positief op terug. Zonder 
de veerkracht die ik heb opgebouwd zou ik nooit de Charlotte 
zijn van vandaag.

Charlotte Roggeman (Trustyourssstruggle)
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Veerle Symoens (kunstenaar & content creator)

“
Veerkracht is voor mij vertrouwen hebben in jezelf.  
Jezelf kunnen steunen. Dat wat er ook op je pad komt en 
hoe moeilijk sommige zaken ook mogen lijken, je innerlijk 
weet dat je er mee om zal kunnen gaan. Dat je de kracht 
in jezelf kan vinden om steeds weer te leven volgens de 
meest authentieke versie van jezelf.
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Tips om je mentale 
veerkracht te versterken

1 GA UIT VAN JE EIGEN TALENTEN
Trots zijn op je krachten en talenten: het lijkt eenvoudig, 

maar dat is het niet. Vraag aan mensen die je goed kennen 
om drie talenten van jou te benoemen. Maak er een lijstje van 
zonder erin te schrappen, en lees het opnieuw telkens als je 
twijfelt aan jezelf.

2     BEWEEG!
Kies een bewegingsactiviteit die je leuk vindt en makke-

lijk kan doen: fietsen, wandelen, joggen … Je gaat vanzelf 
minder piekeren, je verhoogt je energiepeil én je doorzettings-
vermogen. Gezonde vermoeidheid verbetert ook je slaap.

3 PROBEER EENS IETS NIEUWS
Iets nieuws proberen geeft je meer zelfvertrouwen, 

het gevoel dat je leeft. Durf je ook te engageren samen met 
anderen. De groep zorgt ervoor dat je kan opgaan in een activi-
teit. De activiteit helpt je om bij de groep te horen.

4 DURF TE PRATEN EN OM HULP TE VRAGEN
Laat anderen weten hoe jij je voelt en hoeveel behoefte 

je hebt aan contact. Er is niets dat meer kracht geeft dan je 
aanvaard en begrepen voelen. Sociale contacten zijn cruciaal. 
Besef ook dat je niet alles zelf kunt. Kan je met je vragen te-
recht in je eigen netwerk, of zoek je liever professionele hulp?

5 DURF NEE TE ZEGGEN
Op lange termijn loont ‘nee’. Als ‘nee’ kan, wordt ‘ja’ een 

woord waar je echt plezier aan beleeft. Dan doe je weer dingen 
in volle vrijheid en geniet je ervan.

6 GUN JEZELF RUST
Slorpen je werk, je kinderen, je ouders … haast al je tijd en 

energie op? Zo krijg je stress. Je wordt er prikkelbaar en slecht-
gehumeurd van. Maak regelmatig een moment vrij voor jezelf 
en las activiteiten in die je helpen om tot rust te komen.
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Hulp nodig?
PRAAT EROVER!

Geen tijd?

Geen geld?

Geen match?

Geen nood?

Geen excuus!

• Wist je dat veel mensen al met één goed gesprek vooruit 
kunnen en dat psychologische hulp dus niet altijd van lange 
adem hoeft te zijn?

• Wist je dat hulp ook niet duur hoeft te zijn? 
• Wist je dat je ook anoniem geholpen kan worden?
• Wist je dat de meeste mensen vele jaren blijven zitten met 

een probleem voor ze uiteindelijk professionele hulp zoeken. 
Zonde toch?

Spreek je persoonlijk netwerk aan. Heb je toch graag een 
professioneel luisterend oor? Op www.stad.gent/praaterover 
vind je bij welke organisaties je terecht kan! Er zijn organisaties 
waar je iemand anoniem kan spreken via chat of telefoon. 
Of organisaties waar je gewoon even kan binnenlopen met 
een vraag. Je vindt er ook bij wie je terecht kan voor een 
(kort) hulptraject. Op deze webpagina staan ook zelfhulptips 
én luistertips.

Stad Gent biedt ook laagdrempelige veerkrachtversterkende 
cursussen aan rond vaak voorkomende thema’s in samen-
werking met de Herstelacademie Gent en The Human Link. 
Je vindt het aanbod op www.stad.gent/veerkrachtcursussen
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“
Veerkracht is voor mij de kracht die vrienden om me heen me 
geven. Hun steun wanneer het moeilijk gaat. Maar even goed hun 
bijsturing wanneer ik in de fout ga. Van hen aanvaard ik dat.

Sem Lannau (zorgkundige, lgbtqi+-activist)
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dat je ‘t vraagt.
HEB JE ‘T MOEILIJK? PRAAT EROVER.
CHECK stad.gent/veerkracht

GOED


