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Ontdek het uitgebreide aanbod in deze brochure. 
Je vindt nog meer activiteiten op www.stad.gent/veerkracht . 
Ook voor de ruime periode na 10 oktober vind je nog heel wat 
interessante activiteiten, workshops, cursussen, enz.

Alle activiteiten tijdens de 10-daagse van de veerkracht zijn gratis, 
het aantal plaatsen is beperkt. 

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
Tel. 09 266 35 19
e-mail regiegezondheidenzorg@stad.gent

UPDATE PROGRAMMA: stad.gent/veerkracht
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ELKAAR ONTMOETEN ÉN 
VERBINDING VINDEN.
GOED VOOR JE VEERKRACHT!

We hebben elkaar nodig: als gezin, als buren, als familie, 
vrienden of kennissen, op school, op het werk, bij de dokter of 
bij de bakker. We hebben het nodig om elkaar te ontmoeten 
en verbinding te maken. Zo kunnen we ons hart luchten, 
van gedachten wisselen, steun zoeken, dankbaarheid uiten, 
enzovoort. Ontmoetingen maken ons als mens veerkrachtig. 
Het zorgt ervoor dat we beter om kunnen met stress, heimwee, 
depressie, onmacht, verlies, enzovoort.

Tijdens ‘De 10-daagse van de veerkracht’ proef je over heel 
Gent 10 dagen lang van allerlei activiteiten die je veerkracht 
versterken. Het thema dit jaar is ‘Ontmoeten en verbinding’. 
Het aanbod vind je in deze brochure. 

We nodigen je ook uit om meer ‘Babbelkont’ te worden. Op zo’n 
5000 banken verspreid over Gent, vind je een leuke vraag om 
meer Babbelkont te worden. Gebruik ook het stickervel in deze 
brochure en verspreid mee diezelfde vragen. Zet je neer, sla 
een babbel en voel hoe verbindend dit kan werken.
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Ook na de 10-daagse zijn er verschillende activiteiten.  

We updaten het programma regelmatig,  

dus hou de website in het oog.  

stad.gent/veerkracht
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1 LEDEBERG VERTELT
Verhalenparcours

Bewoners van Ledeberg vertellen waargebeurde verhalen. Je krijgt een plannetje 
met daarop het parcours (3 km) en wandelt van plek tot plek om er naar een verhaal te 
luisteren. De verhalen verbinden mensen: wie naar elkaars verhalen luistert, leert elkaar 
beter begrijpen. De gemeenschappelijkheid van thema's in de verhalen zorgen voor een 
gevoel van verbinding: we zijn Ledebergnaars/Gentenaars, allemaal verschillend maar 
ook zo gelijk.    

Wanneer 1 tot 31 oktober
Waar De wandelroute-plannetjes kun je ophalen aan het onthaal van 

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt. Het onthaal is elke weekdag open 
van 8u tot 19u. Hundelgemsesteenweg 145, 9050 Ledeberg.  
Meer info en het plannetje vind je ook op  
https://www.wgcbotermarkt.be/laatste-nieuws/

Voor wie? Iedereen
Inschrijven Niet nodig

2 MINDSPRING: SPRONG NAAR DE TOEKOMST
Workshop

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod in eigen taal voor 
vluchtelingen en asielzoekers. Doel van het programma: verhogen van de mentale 
weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en hen helpen de toekomst aan te pakken. 
Meer weten over de thema’s die aan bod komen, de doelgroep, hoe je doorverwijst 
enz.? Ontdek het allemaal. Deze workshop wordt begeleid door Mind-Spring trainers 
(ervaringsdeskundigen).

Wanneer  1 oktober van 9.30 tot 11.30 uur 
Waar CAW Oost-Vlaanderen vzw, Grote zaal, Visserij 153, 9000 Gent
Voor wie? Hulpverleners, vrijwilligers en geïnteresseerden.
Inschrijven  mindspring@cawoostvlaanderen.be 
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3 INCLUSIEVE INSPIRATIEWORKSHOP FILOSOFIE
Workshop 

Via het spelconcept ‘Filoe’ verwerf je op een leuke en laagdrempelige manier 
inzichten over jezelf en anderen. Filosoferen versterkt je weerbaarheid en veerkracht, 
je zelfvertrouwen en leert je kritisch denken. Filosoferen lukt in je eentje, maar toch zit 
er meer kracht in het samen filosoferen. Via een workshop verdiep je jou in het thema 
‘vriendschap’. We inspireren elkaar, praten over antwoorden en leren samen denken en 
luisteren. Je komt gegarandeerd tot verrassende inzichten.

Wanneer 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
 9 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
Waar VFG Oost-Vlaanderen, Zaal: Raad van Bestuur, Tramstraat 69, 9052 

Zwijnaarde (onthaal en bezoekersparking via P1)
Voor wie? Iedereen
Inschrijven  o-vl@vfg.be 

tel. 09 333 58 02  

4 PODCAST “LEVENSLANG PUBEREN: OOK OUDEREN  
HEBBEN RECHT OM TEGENDRAADS TE ZIJN”
Luisterreeks

De psychologen van de lokale dienstencentra maakten een driedelige 
podcastreeks over mentaal gezond ouder worden. Samen met enkele getuigen proberen 
ze zicht te krijgen op de mentale uitdagingen die Gentenaars ondervinden bij het ouder 
worden. De psychologen zien gelijkenissen met de problemen die pubers ondervinden 
en gaan dan ook op zoek naar de uitdagingen waar die grijze, wijze pubers voor staan. 
Hoe kunnen ouderen zichzelf meer waarderen én kan de maatschappij werken aan een 
betere verbondenheid en mentale veerkracht?

Wanneer Première op 1 oktober om 10.30 uur 
 Daarna doorlopend tot 10 oktober
Waar  Première in lokaal dienstencentrum De Horizon, daarna in elk lokaal 

dienstencentrum van Gent. 
Voor wie? Iedereen
Inschrijven  Enkel nodig voor de première: stad.gent/veerkracht  

of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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5 RADIO CONNECT
Radio-uitzending

Bewoners en mobiele wijkwerkers van Nieuw Gent, Rabot en Watersportbaan 
maken samen radio. Ze hebben elk hun eigen verhaal. Maar met een micro in de hand 
gaan ze op zoek naar ontmoeting. Op zoek naar het verhaal van iemand anders. Van kort 
over mooi, naar positief en ontroerend. Verhalen over veerkrachtig zijn… Beluister Radio 
Connect via Urgent.fm . 

Wanneer 1 oktober van 13.00 tot 14.00 uur 
Waar Beluister via jouw radio op 105.3 FM of online via www.urgent.fm 
Voor wie? Iedereen
Inschrijven Niet nodig
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6 INFIGHTING IN DE LGBTQIA+GEMEENSCHAP
Workshop

Infighting staat voor de interne strijd in de LGBTQIA+ gemeenschap. Die 
gemeenschap is rijk aan diversiteit en moet een veilige plek zijn waar iedereen 
zich welkom voelt. Maar op welke manier kan de gemeenschap nog beter zijn voor 
alle mensen die nog op zoek zijn naar een thuis? Is de ‘community’ wel zo open en 
verwelkomend voor iedereen? Hoe kunnen we bvb homofobie, lesbofobie, transfobie, 
racisme, seksisme, enz. tegengaan? Wat kunnen we doen om die infighting  te bannen 
en er een veiligere gemeenschap van te maken?

Wanneer  2 oktober van 10.00 tot 13.00 uur 
Waar Casa Rosa, zaal Jules Braet (2e verdiep), Kammerstraat 22, 9000 Gent
Voor wie? Personen uit de LGBTQIA+gemeenschap
Inschrijven  stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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7 SPINNENMETENKNIPPEN
Theaterwandeling

Spinnenmetenknippen is een wandelvoorstelling en vertelt het verhaal van Lily. 
Via muziek, dans, woord, vertelt dit het verhaal over verdriet en loslaten. Maar ook 
over vriendschap en ontluikende liefde. De voorstelling is bedoeld om rouw en verlies 
bespreekbaar te maken bij kinderen.

Wanneer 2 oktober van 14.00 tot 15.30 uur
 2 oktober van 16.00 tot 17.30 uur
Waar Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent
Voor wie? Voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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8 MASTELLEN VOOR MANTELZORG
Themawandeling + versnapering

Samen strijken en proeven we mastellen*. De ronde mastellen staan symbool voor 
verbondenheid en de zorg voor elkaar. Wie wil, kan de calorieën van zich afschudden 
in een themawandeling rond mantelzorg. Je komt meer te weten over mantelzorg, kunt 
mantelzorgers leren kennen of gewoon wat tijd nemen voor jezelf.

* De mastel is een klassiek Gents gebak, een soort ronde kaneelkoek met een kuiltje 
in het midden. Door ze te vullen met boter en suiker en plat te strijken, krijg je een 
gestreken mastel.

Wanneer 2 oktober van 14.00 tot 17.00 uur (start om 14u, 15u of 16u)
 9 oktober van 14.00 tot 17.00 uur (start om 14u, 15u of 16u)
Waar 2 oktober: Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen,  

Driepikkelstraat 32, 9030 Gent
 9 oktober: Sport- en Recreatiepark Rozebroeken.  

Rozebroekslag 28, 9040 Sint-Amandsberg
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

11



9 GELUK EN HOOP IN NIEUWE TIJDEN
Lezing door Leo Bormans en Qadir Nadery

Onderzoeker Leo Bormans is de auteur van internationale bestsellers als 
‘The World Book of Happiness’ en ‘The World Book of Hope’. Dit jaar verscheen zijn 
nieuwe boek ‘HOOPTIMISME – 100 sleutels voor een hoopvol leven’, vol concrete 
toepassingen voor een hoopvolle levensstijl.  Samen met Qadir Nadery, die vluchtte 
voor de oorlog in Afghanistan, schreef Leo ook het boek ‘De knikkers van Qadir’. In deze 
masterclass brengen  ze samen het verhaal over hoop, geluk en verbinding en hoe die 
ons mentaal welbevinden boosten.  Krachtlijnen voor een gelukkig en hoopvol levenI

Wanneer 2 oktober van 19.00 tot 21.30 uur
Waar Theaterzaal Ledeberg, Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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10 ENCHANTÉ ALS KWARTIERSMAKERSPROJECT
Lezing met getuigenis

Enchanté biedt meer dan enkel uitgestelde koffies, maaltijden en bedden. De 
visie en filosofie zijn van bij de start om mensen met verschillende achtergronden 
te verbinden. De focus ligt op een warme ontvangst van mensen die anders uit de 
boot dreigen te vallen: gekend als ‘kwartiermaken’. Peter Dierinck (auteur van het 
handboek kwartiermaken) praat met gebruikers van Enchanté, handelaars en hun 
klanten, vrijwilligers en sociale partners en gaat zo met hen op zoek naar de kracht van 
verbondenheid en de impact ervan op mentaal welzijn. 

Wanneer 3 oktober van 11.00 tot 12.30 uur
Waar Kaffie is kaffie, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge
Voor wie? Iedereen
Inschrijven  stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

11 BRU(I)S VAN ENERGIE: SAMEN OP STAP,  
SAMEN VEERKRACHTIG
Wandeling +  workshop

Samen met een aantal duo’s (trans persoon + zijn/haar/hun brus) maken we 
een interactieve wandeling van 5,5km in het prachtige Bourgoyen-Ossemeersen! 
Ondertussen bespreek je onderling een aantal thema’s, waarover dan later in groep 
nagepraat wordt tijdens een aantal stops. We voorzien een kleine snack en drankje.

Wanneer 3 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
Waar Natuur- en Milieucentrum de Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Gent
Voor wie? Trans personen en hun brussen (broers/zussen/brussen)
Inschrijven  contact@transgenderinfo.be 
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12 VERBINDING DOOR PMR-EMPOWERMENT
Workshop

Je grenzen stellen en bewaken, stelt je in staat om beter aan te geven waar 
je behoefte aan hebt. Dit vergemakkelijkt het aangaan van sociaal contact en steun 
vragen of geven aan een ander. We werken via universele waarden en principes die ons 
verbinden als mens. Tijdens de workshop zoeken we naar de kracht bij onszelf en de 
groep. Vanuit connectie, aandacht, veiligheid en respect werken we aan succesverhalen 
voor iedereen.

Wanneer  4 oktober van 9.30 tot 13.00 uur
Waar Kongostraat 22, 9000 Gent
Voor wie? Vrouwen, transvrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond
Inschrijven  stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

13 EERSTE HULP BIJ PSYCHOLOGISCHE PROBLEMEN
Online initiatie

Tijdens deze interactieve online initiatie zetten we je op weg om vrienden, familie, 
collega’s of klanten te ondersteunen wanneer ze het psychisch moeilijk hebben. In deze 
kennismaking met EHBP leer je gericht luisteren, grenzen bewaken en voor jezelf te 
zorgen. We maken je wegwijs met hulp van de tips, hulpkanalen en instrumenten in de 
gratis Houvast-App. Zo leer je de eerste hulp op maat te bieden.

Wanneer 4 oktober van 9.30 tot 11.00 uur
 5 oktober van 9.30 tot 11.00 uur
 7 oktober van 9.30 tot 11.00 uur
 7 oktober van 13.00 tot 14.30 uur
 7 oktober van 15.30 tot 17.00 uur
 8 oktober van 15.30 tot 17.00 uur
 Bijkomende data via www.rodekruis.be/EHBP
Waar online
Voor wie? Iedereen
Inschrijven  www.rodekruis.be/EHBP
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14 ZELFZORG
Workshop

Ben je vrijwilliger, buddy, mentor, brug- of sleutelfiguur? Help je graag kwetsbare 
mensen in onze samenleving? Voel je soms dat jouw eigen draaglast te groot is? Is het 
soms moeilijk om de eigen grenzen te bewaken? In deze workshop staan we stil bij 
zelfzorg. Je leert zorg dragen voor jezelf, want ook waterdragers hebben soms dorst.

Wanneer 4 oktober van 17.30 tot 19.00 uur
 7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Waar CAW Oost-Vlaanderen vzw, Grote zaal, Visserij 153, 9000 Gent
Voor wie? Vrijwilligers, buddy’s, mentoren, brug- en sleutelfiguren
Inschrijven  mindspring@cawoostvlaanderen.be 
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15 VEERKRACHT EN ZELFZORG: AAN DE SLAG MET EEN CURSUS
Initiatieworkshop

Wat bedoelen we nu eigenlijk met veerkracht? En hoe kun je goed zorgen voor 
jezelf? In het najaar staan enkele cursussen gepland over verschillende thema’s. Wat 
houden die in, wat mag je verwachten en hoe kunnen die jouw veerkracht versterken? 
Kom het allemaal te weten tijdens deze interactieve infosessie. Daarna kan je inschatten 
of dit aanbod iets voor jou is en meteen ook inschrijven voor zo’n cursus van The Human 
Link.

Wanneer  4 oktober van 19.00 tot 20.00 uur 
Waar Dienstencentrum Ledeberg, Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

16 Samen veerkrachtig!



16 AUTHENTIEK IN VERBINDING GAAN MET JE KIND(EREN)
Workshop

Kinderen vertellen ons iets met hun gedrag: verzet, ontploffingen of net stilte 
en zich terugtrekken. Hun ferm gedrag raakt vaak ‘iets’ bij ouders. Hoe kun je naar hen 
luisteren en hun gevoel erkennen waardoor jullie band op lange termijn versterkt wordt? 
Hoe kan je als ouder een grens stellen, zonder over je eigen grens of die van je kind te 
gaan? We tonen in deze workshop op een herkenbare manier hoe je anders kunt leren 
luisteren naar en omgaan met het gedrag van kinderen en jongeren.

Wanneer  5 oktober van 10.00 tot 11.00 uur
Waar De Bleekweide vzw, Groot Begijnhof 16A, 9040 Sint-Amandsberg
Voor wie? Ouders van kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren
Inschrijven  Niet nodig

17 EMOTIONELE REMEDIËRING AAN DE HAND VAN 
GEVOELSPLEKKEN
Lezing door Lut Celie

Kinderen en jongeren maken van alles mee op school en daarbuiten: de scheiding 
van hun ouders, gepest worden, de dood van dierbaren ... Om de gevoelens die hiermee 
gepaard gaan bestaansrecht te geven en niet te laten opkroppen tot moeilijk gedrag, 
bouwde De Bleekweide ‘gevoelsplekken’. Dit zijn tastbare en afgebakende plekken waar 
je je emoties de vrije loop kan laten.

Wanneer 5 oktober van 11.00 tot 12.30 uur
Waar De Bleekweide vzw, Groot Begijnhof 16A, 9040 Sint-Amandsberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven Niet nodig
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18 GESCHEIDEN OUDERS: INKIJK IN EEN KINDERHOOFD
Opendeur

Je bent welkom in de therapieruimte waar veel kinderen en jongeren van 
gescheiden ouders in hun hoofd en hart laten kijken. Je ontdekt er, met hun 
toestemming, creatieve werken die van heel dichtbij laten voelen hoe zij alles beleven, 
wat ze denken, in welke gespletenheid ze soms terechtkomen. Maar ook hoe ze 
verwerken en terug kracht vinden. Het is hun stem die in de spotlights staat. En dat 
omhuld met kleine, persoonlijke uiteenzettingen over onze visie op scheiding en op 
verwerking van een scheiding.

Wanneer  5 oktober van 13.00 tot 14.00 uur
Waar De Bleekweide vzw, Groot Begijnhof 16A, 9040 Sint-Amandsberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven  Niet nodig

19 MIND-SPRING JUNIOR: EEN SPRONG NAAR DE TOEKOMST  
Workshop

Mind-Spring Junior is een psycho-educatief groepsaanbod in eigen taal voor 
vluchtelingen- en migrantenjongeren/kinderen tussen 8 en 18 jaar. Doel van het 
programma: verhogen van de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en hen 
helpen de toekomst aan te pakken. Meer weten over de thema’s die aan bod komen, 
de doelgroep, hoe je doorverwijst enz.? Ontdek het allemaal. Deze workshop wordt 
begeleid door een Mind-Spring trainer (ervaringsdeskundige) en co-begeleider uit de 
welzijnssector. 

Wanneer 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur 
Waar Grote zaal, CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent
Voor wie? Hulpverleners, vrijwilligers en geïnteresseerden.
Inschrijven mindspring@cawoostvlaanderen.be 
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20 BEWEEG IN CONTACT MET JEZELF
Workshop

We staan stil bij ons lichaam, de drager van onze gevoelens. Via beweging en dans 
geven we ruimte aan wat er vanbinnen in ons leeft. We maken ruimte om te voelen en 
brengen dit naar buiten, zonder veel woorden, gewoon door te laten zijn en door onze 
eigen weg te volgen. Er is geen goed en slecht, geen oordeel. We laten alles zijn wat er is, 
vol zachtheid voor onszelf en de ander.

Wanneer 5 oktober van 14.30  tot 16.00 uur 
Waar De Bleekweide vzw, Groot Begijnhof 16A, 9040 Sint-Amandsberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven lisa.bleekweide@gmail.com met vermelding ‘Dag van de Veerkracht’
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Zitbanken, parkstoelen, zitjes in de 
wachtzaal, bushokjes… In de stad kun je 
overal even gaan zitten. En je ontmoet 
er ook anderen: iemand waarmee je 
afgesproken hebt of een nobele onbekende. 

Je kunt babbelen over koetjes en kalfjes, 
zonder echt iets te vertellen. Of je vindt 
helemaal geen manier om een praatje te 
slaan. Een echt praatje dan. Over jezelf. Of 
over hoe het echt met die ander gaat. 

Van 15 september tot eind oktober vind je 
leuke vragen over de ganse stad. Vragen 
waarmee we je uitdagen om een praatje te 
maken met je vriend(in), collega, buur of die 
onbekende andere die naast je zit. Ga de 
uitdaging aan en word meer ‘babbelkont’!
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VRAGEN DIE BLIJVEN PLAKKEN:  
KLEEF JE MEE?

Een babbeltje slaan. We doen het niet alleen wanneer we zitten. Maar ook 
even bij de bakker, aan het loket, de koffiemachine, de brievenbus… Het zijn 
korte babbeltjes. Heel kort soms. En we zeggen daarbij zelden of nooit hoe 
we ons voelen, wat we echt denken of waarmee we zitten. Terwijl het kan 
opluchten en je steun kan krijgen van die ander. Je voelt je meer verbonden 
en versterkt er je veerkracht mee.

Stel dus eens een vraag die blijft plakken. Gebruik het stickervel in deze 
brochure. Kleef ze op zo’n plaats waar je anderen kruist op je pad.  
Daar waar het kan en mag natuurlijk.
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21 IS ZELFZORG EEN TREND OF WERKELIJK ZINVOL?
Lezing

In onze prestatiemaatschappij geraken we vaak onbewust ver af van ons eigen 
innerlijke ritme. Meer nog, we komen er vaak haaks op te staan... We houden ons staande 
in vele rollen: als vrouw, als moeder, als zoon, als zus, als vriend, als collega... Vaak 
houden we dit lang vol, zonder veel moeite. Tot er barstjes ontstaan en er tenslotte iets 
breekt. Als je preventief handvatten zoekt om je eigen ritme in vraag te stellen, kom dan 
zeker luisteren...

Wanneer 5 oktober van 16.15 tot 17.15 uur 
Waar De Bleekweide vzw, Groot Begijnhof 16A, 9040 Sint-Amandsberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven info@bleekweide.be met vermelding ‘Lezing Dag van de Veerkracht’
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22 KAA FOUNDATION – GEESTIGE BUFFALO’S, GANTOISE 
PLANTREKKERS EN SOUTHPARK TOEKANS
Doe-activiteit en uitwisseling

In de foyer van de Ghelamco Arena kan je een demonstratiewedstrijd zien 
van de Geestige Buffalo’s, Gantoise Plantrekkers en South Park Toekans. Deze 3 
projecten richten zich op verschillende Gentenaars: van senioren tot mensen met een 
psychosociale kwetsbaarheid. Daarbij is sport de hefboom om Gentenaars te versterken 
en met elkaar te verbinden. Als je zin hebt, kan je ook mee voetballen. Nadien stellen we 
de werking voor en brengen een aantal van de spelers hun verhaal.

Wanneer 5 oktober van 19.00 tot 20.30 uur 
Waar Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen (sportkledij en sportschoenen meebrengen als je wil mee 

voetballen)
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

23 SAMEN-LEZEN: VRIENDSCHAP
Workshop door Bond Zonder Naam

Samen Lezen is samen genieten van verhalen, fragmenten en gedichten uit de 
brede wereldliteratuur. In een kleine groep deel je gedachten en gevoelens over de tekst. 
In deze ‘Samen Lezen’ staan we stil bij het thema ‘vriendschap’. Voorbereiden hoeft niet. 
Een leesbegeleider leest voor en modereert het gesprek.

Wanneer 5 oktober van 19.30 tot 20.45 uur
 8 oktober van 10.30 tot 11.45 uur
Waar 5 oktober: Open Huis Botermarkt,  

Hundelgemsesteenweg 2A, 9050 Ledeberg 
 8 oktober: Bibliotheek Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 186, 9000 Gent
Inschrijven Voor 5 oktober: gezondheidspromotie@wgcbotermarkt.be, tel. 09 232 32 33
 Voor 8 oktober: stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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24 VERBINDING IN HET WOONZORGCENTRUM: SAMENSPEL MET 
MANTELZORGERS
Lezing + workshops

Op dit interactief lunchevent dompelen we je onder in het thema ‘mantelzorg in 
het woonzorgcentrum’. We gaan in gesprek met Hogeschool UCLL, Steunpunt Mantelzorg 
en OKRA-Zorgrecht. Wat zegt het onderzoek? Wat zijn de mooiste praktijken? En wat zijn 
de tips en tricks voor een goed samenspel tussen mantelzorg en professional? Neem 
deel en ga mee in gesprek met een broodje en drankje…

Wanneer 6 oktober om 11.30 tot 14.00 uur
Waar Kapittelzaal Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
Voor wie? Voor de Gentse woonzorgcentra en voor mantelzorgers
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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25 PITSTOP 
Opendeurdag

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert OverKop Gent een groot Veerkracht 
Evenement. Je krijgt als jongere de kans om op allerlei creatieve, sportieve 
en verrassende manieren je veerkracht op te krikken. Ontmoet en 
verbind tijdens ons evenement! Het is een ideaal moment om onze 
werking te ontdekken en te proeven van alle mogelijkheden die 
OverKop aanreikt.

Wanneer 6 oktober van 12.00 tot 17.00 uur
Waar OverKop Gent, Drabstraat 18, 9000 Gent
Voor wie Jongeren
Inschrijven Niet nodig

26 JONGERENGROEP “8ER D’RUG?” – VROEGINTERVENTIE BIJ 
DRUGGEBRUIKENDE JONGEREN 
Workshop 

Tijdens deze interactieve workshop proef je van methodieken uit de 
jongerengroep. De jongerengroep richt zich naar jongeren uit het secundair onderwijs die 
beginnend problematisch alcohol en drugs gebruiken. Zij zelf zijn (nog) niet gemotiveerd 
om iets aan hun gebruik te veranderen. Hun omgeving maakt zich zorgen en vindt 
verandering nodig. De jongerengroep werkt verbindend door leeftijdsgenoten samen te 
brengen en biedt ontmoeting met tal van begeleiders vanuit diverse invalshoeken.

Wanneer 6 oktober van 14.00 tot 16.30 uur
Waar Vergaderzaal CGG Adentro, Lange Violettestraat 84, 9000 Gent
Voor wie? Hulpverleners, leraren, ouders, enz. 
Inschrijven www.cggadentro.be of 09 235 22 41
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27 50 JAAR MIGRATIE: EEN VERHAAL OVER VERBINDING ZOEKEN
Interactieve lezing door Saban Gök

Je ontdekt het historische relaas van 50 jaar migratie in België. Een verhaal over 
het dagelijkse leven van migranten in hun nieuwe thuisland. Wat betekende/betekent 
het om vanuit Turkije of een ander land naar België te emigreren? Voorbeelden die 
in het geheugen gegrift staan, het geluk van de kleine dingen en het worstelen met 
verwachtingen die niet steeds even duidelijk zijn… Migratie en integratie zijn niet 
vanzelfsprekend: het gaat om verbinding zoeken met je nieuwe thuis, je moederland en 
met jezelf. 

Wanneer 6 oktober van 15.00 tot 16.30 uur
Waar Unie van Actieve Verenigingen vzw, Godshuishammeke 25, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

28 ‘MACHTIG’: ONTMOETING EN VERBINDING ONDER JONGEREN
Workshop

Komen tot ontmoeting en sociale verbondenheid langs fysieke weg? Via 
oefeningen uit (gevechts)sporten, expressieve werkvormen en spelplezier word je 
je meer bewust van je kwaliteiten en leer je ze te waarderen. Hierbij wordt vaak een 
onuitgesproken maar voelbaar basisvertrouwen, gelijkwaardigheid en verbondenheid 
gestimuleerd waarop kan verder gebouwd worden.

Wanneer 6 oktober van 15.15 tot 16.45 uur
Waar Overkophuis, Drabstraat 18, 9000 Gent
Voor wie? Jongeren tussen 15 en 25 jaar
Inschrijven www.cggadentro.be of 09 235 22 41
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29 WANDEL MEE IN DE GENTBRUGSE MEERSEN
Wandeling

Kom uit je kot en wandel mee in de Gentbrugse Meersen. Geniet van de natuur 
of van een fijn gesprek met een buur. We wandelen op een rustig tempo en maken de 
wandeling niet te lang. Zo kan iedereen mee. 

Wanneer 6 oktober van 13.30 tot 14.30 uur
Waar Gentbrugse Meersen, hoofdingang Gentbrugse Meersen, naast het oude 

dienstencentrum (De Felix), we komen samen aan de verzamelplaats voor 
evacuatie.

Voor wie? Iedereen
Inschrijven tine@wgcdepunt.be of tel. 09 331 53 70
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30 JEZELF TROOSTEN
Workshop

Krachtige verbinders vertellen in deze workshop over hun eigen pad en zoektocht 
naar zelfzorg. Wat zorgt bij jou voor op- en ontlading? Hoe groet je verdriet als ze 
ongevraagd voor je staat? Hoe maak je ‘de val’ minder zwaar voor jezelf? Opdagen voor 
jezelf, zacht zijn voor jezelf en ruimte geven aan jezelf. Dat vraagt moed…

Wanneer 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Waar BlinkOut vzw, Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven https://blinkout.be/10-daagse-geestelijkegezondheid-2021/

31 HERSTELACADEMIE: IETS VOOR MIJ?
Infosessie

Een cursus bij HerstelAcademie focust op krachten, hoop en groei. Je neemt er 
het stuur van je leven (terug) in handen om te werken aan je psychische weerbaarheid 
en herstel. Zo’n cursus wordt begeleid door een lesgever die werkt in de Geestelijke 
Gezondheidszorg en een lesgever met persoonlijke ervaring rond het thema. In deze 
infosessie maak je concreet kennis met de visie, de werkwijze en het cursusaanbod van 
de HerstelAcademie.

Wanneer 6 oktober van 17.30 tot 19.30 uur
Waar Vergaderzaal Dienstencentrum Ledeberg, Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven www.herstelacademie.be/gent of ovl-gent@herstelacademie.be   

of 0496 03 04 48 (bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12u)
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32 ONZEN HOF: MOESTUIN VAN EN VOOR BUREN
Open-deur

Op donderdag komen in Gentbrugge buren uit de wijk en uit het 
wijkgezondheidscentrum samen. Ze babbelen en werken samen in de moestuin. Werk of 
babbel jij graag mee? Kom langs en leer je buren beter kennen!

Wanneer 7 oktober van 13.00 tot 15.00 uur
Waar De moestuin van WGC De Punt, Kliniekstraat 29A, 9050 Gentbrugge (naast 

woonzorgcentrum Ter Hovingen)
Voor wie? Iedereen
Inschrijven Niet nodig

33 TIPS VOOR EEN VEERKRACHTIGE ONDERNEMER
Online lezing

In de nasleep van Covid-19 hebben veel ondernemers een duwtje in de rug 
nodig om hun weerbaarheid te versterken. We laten je niet in de steek en bieden een 
anoniem digitaal trefmoment aan waarbij we de dienstverlening van Dyzo voorstellen 
(financieel-economische bijstand) en de dienstverlening van de Zuurstoflijn (eerstelijns 
psychologische bijstand). Daarnaast krijg je als ondernemer concrete tips van een 
psycholoog.

Wanneer 7 oktober van 19.30 tot 21.00 uur
Waar Online
Voor wie? Gentse ondernemers
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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34 EEN KIJK OP PSYCHISCHE ZIEKTEBEELDEN
Lezing

Wat is een depressie nu eigenlijk? Hoe herken je autisme, 
persoonlijkheidsproblemen, enzovoort. Tijdens deze lezing krijg je een kijk op de meest 
voorkomende ziektebeelden. 

Wanneer 7 oktober van 14.00 tot 16.30 uur
Waar LDC De Mantel, Hutsepotstraat 29A, 9052 Zwijnaarde
Voor wie? Iedereen
Inschrijven Tel. 09 266 98 55

35 IN GESPREK OVER VERSCHILLEN HEEN
Dialoogtafels

Tijdens de 10-daagse vind je op heel wat Gentse zitbanken een mooie vraag om 
met iemand in gesprek te gaan. Met deze dialoogtafels doen we dit met verschillende 
mensen met een verschillende achtergrond tegelijk. In het gesprek gaan we op zoek 
naar wat ons verbindt, met én over onze verschillen heen. Na een boeiende ontmoeting, 
schuif je door naar de volgende tafel.

Wanneer 7 oktober van 14.00 tot 15.30 uur
Waar Unie van Actieve Verenigingen vzw, Godshuishammeke 25, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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37 DOCUMENTAIRES ‘PRIDE IS PROTEST’ EN ‘HARRY’ 
Film/nabespreking

Je maakt kennis met het belang van ‘behoren tot een gemeenschap’ door de 
documentaires ‘Pride is Protest’ en ‘Harry’. Nadien is er een panelgesprek met de 
regisseurs, Harry Van Noten en leden van de LGBTQIA+gemeenschap over het belang van 
een gemeenschap op maatschappelijk en individueel niveau.

Wanneer 7 oktober van 19.30 tot 22.00 uur
Waar Casa Rosa, zaal Jules Braet (2e verdiep), Kammerstraat 22, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

36 ‘GE ZIJT NIET ALLEEN DIE VERBINDEN MOEILIJK VINDT…’
Workshop

Misschien doet het gewoon deugd dat iemand anders het (ook) eens vertelt. Ge 
zijt niet alleen die verbinden moeilijk vindt… Onzichtbare drempels die maken dat je het 
moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, om ‘sociaal te doen’, om jezelf te kunnen 
zijn,... Onze veerkrachtexperten vertellen over hun drempels. Hoe ze toch proberen 
waardig en vol wankele moed deel te nemen aan het leven.

Wanneer 7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Waar BlinkOut vzw, Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven https://blinkout.be/10-daagse-geestelijkegezondheid-2021/
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38 MEET & MIX SOUP
Open-deur

In Ledeberg wordt wekelijks soep gemaakt van voedseloverschotten. Zo 
ontmoeten bewoners elkaar. Maar ze doen meer: ze vormen een veilige plek en zijn 
een toegankelijke groep van waaruit warm wordt doorverwezen naar gepaste hulp- en 
dienstverlening. Bovendien komen ze samen op voor recht op sociale bescherming. 
Dat bereiken ze via warme babbels. Zij gaan echt in gesprek, van mens tot mens. Ooit 
gedacht dat een kom soep zo’n deugd kan doen? Je bent van harte welkom om mee aan 
tafel te schuiven!

Wanneer 8 oktober van 10.00 tot 12.30 uur 
Waar De herberg van De Broederij,  Standaertsite 1, 9050 Ledeberg 
Voor wie? Iedereen
Inschrijven Niet nodig
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39 VEERKRACHTIGE WANDELING MET ‘T OVERETEN
Wandeling 

We starten met een podcastwandeling in de Dampoortbuurt. Tijdens de begeleide 
wandeling beluister je verschillende verhalen van wijkbewoners. Ze vertellen wat hen 
bindt in de buurt en waaruit zij kracht putten. We houden korte stopplaatsen aan 
informele ontmoetingsplaatsen in de wijk. We sluiten de wandeling af met een bezoek 
aan de mobiele keuken van het project ’t Overeten. Hier kun je een warme tas soep 
verorberen.

Wanneer 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
Waar Buurtcentrum Dampoort, Doornakkerstraat 54, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

40 DEEL MIJ
Theatervoorstelling

VEERLE MALSCHAERT is eenzaam! Zo, het taboe is doorbroken. Iedereen mag 
het weten, nee iedereen moét het weten. In haar show gaat ze de eenzaamheid te lijf. 
Geef toe, u bent het ook, verschrikkelijk zelfs. We kamperen gezellig met z’n allen op 
sociale netwerken, maar we leven en sterven eenzamer dan ooit. Veerle doorbreekt 
de vervreemding en de afstandelijkheid en werpt een nieuw licht op onze verborgen 
verlatenheid. DEEL MIJ gaat over alleen zijn, chronisch contacttekort en zoveel meer.

Wanneer 8 oktober van 20.00 tot 21.30 uur
Waar Zaal Heilig Hart, Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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41 POËZIEL 
Workshop

An Dours schrijft sinds haar 11e poëzie. Het zijn stukjes ziel die naar buiten 
druppelen. Stukjes die vertellen hoe haar ziel hier probeert te landen. In deze wereld. 
Soms voelt het als een psychische kwetsbaarheid. Soms voelt het als durven dansen 
midden in de storm. Soms voelt het als winnen, soms als overwinnen. Ze neemt je mee 
op reis en langs haar woorden kom je richtingaanwijzers naar jezelf tegen. Ze legt een 
stukje muziek op en durft misschien mee te zingen.

Wanneer 8 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Waar BlinkOut vzw, Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven https://blinkout.be/10-daagse-geestelijkegezondheid-2021/

42 GELUK ZIT IN EEN KLEIN DRIEHOEKJE
Workshop 

Een gelukkig leven … Dat wensen we elkaar allemaal 
toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is 
dat precies? Antwoorden op die vraag vind je in de 
Geluksdriehoek. In de workshop ‘Geluk zit in een klein 
driehoekje’ leer je de Geluksdriehoek van dichtbij 
kennen: van de bouwblokken van geluk tot de oranje 
bol die je soms uit balans brengt. We toveren 
de informatie uit de driehoek tot leven zodat je 
daarna zelf aan de slag kunt met je geluksgevoel.

Wanneer 9 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
Waar Vergaderzaal Dienstencentrum Ledeberg, Ledebergplein 30, 

9050 Ledeberg
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 
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43 ONTMOETEN, ONT-MOETEN EN MENTALE VEERKRACHT
Lezing door Inez Germeys

Professor psychologie Inez Germeys had het dit voorjaar in de media over het 
grotsyndroom, over mentaal welzijn bij jongeren en over het belang daarvan voor 
hun ontwikkeling. Tijdens deze lezing heeft ze het ook over sociale media en over de 
positieve elementen van sociaal isolement. En wat hebben we zelf en als samenleving 
geleerd uit de voorbije coronaperiode? Een lezing over ontmoeten, ont-moeten en 
mentale veerkracht. 

Wanneer 10 oktober van 19.30  tot 20.45 uur
Waar Kapittelzaal Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
Voor wie? Iedereen
Inschrijven stad.gent/veerkracht of Gentinfo, tel. 09 210 10 10 

Inez Germeys

37



Deze programmabrochure is slechts een greep 
uit het aanbod. Er is echter nog meer te beleven, 
te volgen en te leren. Zo is er een specifiek 
aanbod rond ‘Gezonde School Gent’ met onder 
andere digitale workshops en vormingen voor 
zowel leerlingen, hun ouders als leerkrachten 
en directies. Of er zijn nog extra momenten bij 
gekomen voor enkele workshops… 

En bovendien… Ook in de weken en maanden na de 
10-daagse vind je verspreid over Gent nog tal van 
interessante activiteiten, workshops, cursussen, 
enz. die je veerkracht versterken. 

Ontdek op www.stad.gent/veerkracht snel  
welk aanbod er nog is voor jou. 
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Meer info op www.stad.gent/veerkracht.
Schrijf gratis in. Wees er snel bij, plaatsen zijn beperkt
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