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TRAIN UW VEERKRACHT! 
 
Hebt u wel eens last van gevoelens van stress, heimwee,  
depressie, onmacht, verlies…? U bent niet alleen. 1 op de 3  
Gentenaars heeft er mee te maken. Naar aanleiding van de  
Werelddag voor Geestelijke Gezondheid op 10 oktober vinden  
er over heel Gent 10 dagen lang een 25-tal activiteiten plaats  
om uw eigen veerkracht te ontdekken. Veerkracht is het  
vermogen om u aan te passen aan stress en tegenslag, om  
positief om te gaan met de kleine en grote uitdagingen van 
het leven. Want jawel, veerkracht kunt u trainen! Begin ermee 
tijdens deze 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. 

Bekijk het uitgebreide aanbod in deze brochure en op  
www.stad.gent/veerkracht. Stel zelf uw programma samen!  
Alle activiteiten zijn gratis. Voor sommige activiteiten moet  
u vooraf inschrijven.

Hebt u vragen over de toegankelijkheid van deze activiteiten 
voor personen met een beperking? Of polst u graag naar de 
mogelijkheid om een tolk in te schakelen? Neem dan vooraf 
contact op met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen: tel 09 267 
03 00 of e-mail welzijnengelijkekansen@stad.gent. 
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1 |  OPNIEUW IN BALANS 
LEZING STRESSMANAGEMENT

We leven in een wereld vol veranderingen, moeten voortdu-
rend presteren en hebben amper tijd om te ontspannen. Noch-
tans zorgt ontspanning er juist voor dat we een goed even-
wicht kunnen bewaren. Bent u ook  op zoek naar die ‘perfecte’ 
balans tussen werk en privé en tussen u en uw omgeving? 
Dat is waar deze lezing van Dominieke Van Den Bossche om 
draait. Voorkom een burn-out en doseer uw leven op de juiste 
manier. Tijdens deze workshop geeft Dominieke u inzichten en 
oefeningen mee om er zelf mee aan de slag te gaan.

WANNEER
Maandag 1 oktober van 20 tot 22 uur 

WAAR
Filmzaal Filmplateau UGent, Paddenhoek 3, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
www.cm.be/agenda 
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2 |  ROUW NA ZELFDODING
INFOSESSIE VOOR NABESTAANDEN EN HULPVERLENERS

Tijdens deze infosessie wordt stilgestaan bij het thema zelfdo-
ding en de specifieke aspecten van het rouwproces voor u als 
nabestaande of hulpverlener. Tegelijk stellen de ‘werkgroep 
verder’ en de gespreksgroepen voor nabestaanden zich aan u 
voor. 

WANNEER
Maandag 1 oktober van 19 tot 21 uur 

WAAR
CGG Eclips, Lange Violettestraat 84, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Tel. 09 235 22 41 of www.cggeclips.be
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3 |   HERSTEL DOET U ZELF,  
MAAR NIET ALLEEN
WORKSHOP

Onder psychisch herstel verstaan we: terug goesting krijgen in  
het leven. Niet langer vastlopen op symptomen en beper-
kingen. Wat zijn uw krachten en mogelijkheden? Wat zijn uw 
wensen en dromen? Binnen de herstelvisie zetten we in op uw 
krachten. We geven een inleiding in herstel en zetten u op weg 
om hieraan zelf invulling te geven. Zo maakt u bijvoorbeeld 
ook kennis met de herstelacademie.

WANNEER
Dinsdag 2 oktober van 14 tot 16.30 uur 

WAAR 
Buurtcentrum Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1,  
9050 Gentbrugge

INSCHRIJVEN 
Gentinfo, tel. 09 210 10 10 of via go.stad.gent/veerkracht 
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4 |    HOOGSENSITIEF?  
HOE HERKENNEN EN AANPAKKEN 
LEZING

Bent u gevoeliger dan gemiddeld voor prikkels (denk maar aan 
licht, geuren en geluiden)? Neemt u subtiele nuances waar in  
lichaamstaal en stemmingen? Dan is de kans groot dat u hoog-
sensitief bent! Maar wat is dat nu precies en hoe kunt u weten 
of u al dan niet hooggevoelig bent? Linda T’Kindt is onder 
meer co-auteur van ‘Mijn kind is hooggevoelig’. Tijdens deze 
lezing geeft ze info en veel bruikbare tips om stress en valkui-
len te vermijden en hoogsensitiviteit in te zetten als kracht.

WANNEER
Dinsdag 2 oktober van 19.30 tot 22 uur 

WAAR 
Parochiaal Centrum Drongen, Oude Abdijstraat 3, 9031 Drongen 

INSCHRIJVEN 
Similes Regio Gent, similes.regiogent@gmail.com  
of tel. 0496 99 47 41
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5 |  JARDIN DE FAIR 
GELEIDE WANDELINGEN 

De openluchttentoonstelling Jardin de Fair, in en om de tuinen 
van het P.C. Dr. Guislain, is aan zijn 5e editie toe. Het project  
verenigt zowel werk van kunstenaars als van patiënten, met dit 
jaar ‘verlangen’ als centraal thema. Kom en ga mee op wandel 
door de tuin waar de meest verscheiden verlangens elkaar  
ontmoeten, van goesting en hoop tot begeerte en weemoed… 
 
WANNEER
Geleide rondleidingen op woensdag 3, zondag 7 en woensdag 
10 oktober met start aan centrale receptie om 13.30 uur. De 
tentoonstelling zelf loopt van 14 september tot 20 oktober, 
doorlopend van 10 tot 18 uur.

WAAR
P.C. Dr Guislain (centrale receptie), Fr. Ferrerlaan 88 A,  
9000 Gent 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven is niet verplicht, maar wilt u zeker zijn van een 
plaatsje tijdens een rondleiding, bel dan naar 09 216 33 11.
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6 |  GEESTIG GENT
NAMIDDAG VOOR JONGEREN VAN 14 TOT 24 JAAR

In een warme stad zorgt iedereen voor iedereen, bouwen we 
samen aan het welzijn van allen en is er plaats voor ontmoe-
ting. Kom naar de Warme Stad-namiddag, een leuke middag 
met een hapje, een drankje en een film. Tast de grenzen af 
zonder stevig op uw bek te gaan op de airtrack of kom gewoon 
even lekker chillen met vrienden in het Overkophuis! 

WANNEER
Woensdag 3 oktober, doorlopend van 11.45 tot 16 uur 

WAAR
Overkophuis Gent, Drabstraat 18, 9000 Gent

VRIJE TOEGANG
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7 |   PSYCHOLOGISHE DIENST  
OCMW GENT
OPENDEURDAG

Maak kennis met de psychologische dienst van het OCMW 
Gent. Op de opendeurdag zijn zowel jongeren welkom als 
ouders en kinderen met vragen rond onder meer mentaal wel-
bevinden, veerkracht, psychologische begeleiding, opvoeding 
en noem maar op. Stel specifieke vragen aan psychologen en 
ontdek allerlei informatie rond thema’s zoals wegwijs in het 
OCMW, kinderarmoede, psychische moeilijkheden en de weg 
vinden naar een psycholoog in Gent. Bent u hulpverlener? Ook 
u bent welkom om kennis te maken met het aanbod.

WANNEER
Woensdag 3 oktober, doorlopend van 14 tot 17 uur 

WAAR
OCMW Gent, Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent

VRIJE TOEGANG

ZeleLe
Doorhalen

ZeleLe
Ingevoegde tekst
psychologische
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8 |   DE PAGADDER,  
VAKANTIEWERKING  
OCMW GENT
OPENDEURDAG MET FOCUS OP KINDEREN  
EN JONGEREN TOT 15 JAAR EN MONITOREN

Ouders, kinderen, jongeren, jeugdwerkers en hulpverleners:  
iedereen welkom op deze opendeurdag! Kom kennis maken  
met de vakantiewerking van het OCMW Gent en ontdek hoe  
De Pagadder op een speelse manier aan veerkracht werkt  
en aan hulpverlening doet. Medewerkers, animatoren en  
een psycholoog zullen aanwezig zijn om u rond te leiden  
op het plein, om de werking voor te stellen en individuele  
vragen te beantwoorden.

WANNEER
Woensdag 3 oktober, doorlopend van 14 tot 17 uur 

WAAR
Henri Storyplein, Steenakker 250, 9000 Gent

VRIJE TOEGANG
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Welkom bij

Gent
www.facebook.com/overkopgent
www.overkop.be
info@overkopgent.be
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9 |  MACHTIG+
WORKSHOP VOOR JONGEREN VAN 12 TOT 25 JAAR

Het Machtig+-team ontvangt jongeren die van actie houden en  
gedurende langere tijd willen trainen. De nadruk ligt op fysieke 
training met veel oefeningen uit vechtsporten, om vervolgens 
ook mentaal sterker te worden. Kom proeven van deze initiatie, 
werk u in het zweet onder leiding van een ervaren karatele-
raar en ontdek de essentie van krijgskunst: het gevecht met 
onszelf... om vervolgens mentaal sterker en evenwichtiger in 
de schoenen te staan!

WANNEER
Woensdag 3 oktober van 13.30 tot 15 uur
Woensdag 10 oktober van 13.30 tot 15 uur 

WAAR
Overkophuis Gent, Drabstraat 18, 9000 Gent

VRIJE TOEGANG
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10 |  MINDFULNESS
INTRODUCTIELES VOOR KINDEREN  
VAN 6 TOT 12 JAAR EN OUDERS 

Heeft uw kind ook last van stress? Loopt het hoofdje ook over? 
Kan het moeilijk slapen of wordt het net snel boos of angstig? 
Kom proeven hoe mindfulness uw kind kan helpen om meer 
rust en ruimte te ervaren.

WANNEER
Voor kinderen van 6 tot 9 jaar en ouders:  
Woensdag 3 oktober van 13.30 tot 14.30 uur en van 15 tot 16 uur.
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar en ouders:  
Woensdag 3 oktober van 17 tot 18 uur 

WAAR
CGG Eclips, Begijnhofdries 33, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Tel. 09 235 22 41 of www.cggeclips.be
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11 |   LOSLATEN?! ANDERS LEREN  
OMGAAN MET PIEKERGEDACHTEN
WORKSHOP VOOR 65+ JARIGEN

‘Wat als ik ziek word? En als ik dan hulp nodig heb, gaat het  
dan wel gebeuren zoals ik wil? En wat als ik elke nacht zo slecht 
slaap …?’ Loslaten is zoveel makkelijker gezegd dan gedaan... 
En ouder worden geeft vaak vanzelf al meer zaken die aanlei-
ding kunnen geven tot piekeren. Is piekeren uw tweede natuur 
geworden? In deze sessie leert Kristel Luyckx u wat het verschil 
is tussen piekeren en nadenken en hoe u er op een praktische 
manier mee om kan gaan, met inzicht en concrete tips. Kristel 
werkt als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in 
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort.

WANNEER
Donderdag 4 oktober van 14 tot 16 uur 

WAAR
Zaal Ooievaar (Buurtwerk Brugse Poort-Malem),  
Kokerstraat 36, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Bij Isabel Hinnekint, antennewerker Brugse Poort - LDC Ten Hove  
Tel. 09 266 88 85 of e-mail Isabel.Hinnekint@ocmw.gent 
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12 |    MIND-SPRING: EEN SPRONG  
NAAR DE TOEKOMST
WORKSHOP VOOR MENSEN MET EEN MIGRATIE-ACHTERGROND  
EN HULPVERLENERS DIE WERKEN MET VLUCHTELINGEN

Vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond staan 
vaak onder druk door trauma’s en de stress die bij een asielpro-
cedure komt kijken. Opnieuw beginnen in een andere cultuur en 
in een andere taal is niet eenvoudig. Mind-Spring helpt hun men-
tale weerbaarheid te verhogen. Groepen worden in de eigen taal 
begeleid door ervaringsdeskundigen en professionals. Ontdek in 
deze sessie hoe u als welzijnswerker, onderwijzer, psycholoog, 
begeleider of vrijwilliger mensen naar Mind-Spring kunt leiden. 
U krijgt ook tips en methodieken die u zelf kunt gebruiken bij 
individuele begeleidingen.

WANNEER
Donderdag 4 oktober van 14 tot 16 uur 

WAAR 
CAW Oost-Vlaanderen (Grote Zaal), Visserij 153, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Maryam Tawfiq Marwan, gsm 0499 75 88 37 of  
e-mail: maryamtawfiqmarwan@cawoostvlaanderen.be 
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13 |  ME-TIME
LEZING 

In deze drukke tijd, met zoveel dingen te doen, steeds in de 
weer voor allerlei en iedereen, zoeken we allemaal naar manie-
ren om het vol te houden. Hoe langer een periode van drukte 
duurt, hoe moeilijker het is om te recupereren. Tijdig me-time 
nemen dus? In deze lezing vertelt Erna Claes, doctor in de 
psychologie, over het gevaar dat me-time een ‘apart’ deel van 
de dag wordt, dat me-time moet compenseren voor de dage-
lijkse beslommeringen, de energievreters en al de moetens en 
verplichtingen. Tijdens deze sessie kijken we hoe we terug ‘de 
tijd van ons leven’ kunnen creëren.

WANNEER
Donderdag 4 oktober van 20 tot 22 uur 

WAAR
Filmzaal Filmplateau UGent, Paddenhoek 3, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
www.cm.be/agenda
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14 |  MISSING YOU
WORKSHOP VOOR JONGEREN  
EN JONGVOLWASSENEN 

Een dierbare verliezen kan een zware klap zijn, of dat nu een 
broer of zus is, een ouder of een vriend. Vzw Missing You orga-
niseert open praatgroepen voor iedereen tussen 13 en 16 jaar 
en tussen 17 en 30 jaar in heel Vlaanderen, ook in Gent. Neem 
deel aan deze Missing You-praatgroep, kom babbelen met 
lotgenoten en ga met elkaar in gesprek aan de hand van een 
creatieve werkvorm.

WANNEER
Vrijdag 5 oktober van 19 tot 21.30 uur 

WAAR
Huis van Troost, Sint-Margrietstraat 11, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Via Oost-vlaanderen@missingyou.be met vermelding  
van ‘Praatgroep 5/10/2018’



www.fitinjehoofd.be
Ontdek 10 stappen die je gezonder en veerkrachtiger maken.

Doe de veerkracht-test en leef je uit op je eigen online werkplek.
Want wie zich Fit in zijn Hoofd voelt, zit Goed in zijn Vel.

APPook als

beschikbaar

durf hulp vragen praat erover ga ervoor beweeg gun jezelf rust

probeer iets nieuws je hoofd boven water reken op vrienden vind jezelf oké durf nee zeggen
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15 |  HUIS VAN TROOST VZW
OPENDEURDAG 

Kom en maak kennis met vzw Huis van Troost in de pastorie 
van de Augustijnen. Een team van goed gevormde vrijwilligers 
biedt er steun en troost aan mensen met zorgen en ver-
driet door een open onthaal en doorverwijzing indien nodig. 
Huis van Troost is laagdrempelig, anoniem, gratis en zonder 
afspraak en creëert een schuilplaats en een plek van ont-
moeting voor mensen in eenzaamheid. Er is ook een leeshoek, 
bibliotheek en een stiltehoekje met helende kunstsymbolen, 
informatie en documentatie. Wie u ook bent en van waar u ook 
vandaan komt, wees welkom.

WANNEER
Zaterdag 6 oktober, doorlopend van 10 tot 18 uur 

WAAR
Huis van Troost, Sint-Margrietstraat 11, 9000 Gent

VRIJE TOEGANG
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16 |  HELP, MIJN KIND IS TRANSGENDER
WORKSHOP 

Onderzoek toont aan dat de rol van de ouders cruciaal is in het 
ontwikkelen van mentale problemen bij transgender jonge-
ren. Een ondersteunende houding van de ouders tegenover 
de genderidentiteit is dan ook een belangrijke beschermende 
factor. Bent u ouder van een gendervariant kind? Tijdens deze 
workshop bespreken we tools voor u als ouder om uw kind op 
een efficiënte manier te ondersteunen.

WANNEER 
Zaterdag 6 oktober van 14 tot 15 uur

WAAR
Universitair Ziekenhuis Gent, K3 (Auditorium 1)
Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent

VRIJE TOEGANG
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17 |   WANDEL UW DAGELIJKSE  
STRESS WEG
WANDELING MET INTRODUCTIE OVER ‘FIT IN JE HOOFD’ 

Wandelen is gezond! Door te wandelen pompt u letterlijk en fi-
guurlijk zuurstof in uw hoofd en dat verlaagt stress. Neem deel 
aan de groepswandeltocht van 5 kilometer in het natuurgebied 
De Bourgoyen. Psycholoog Karine De Winter geeft vooraf 10 
tips mee over hoe u ‘fit in uw hoofd’ kunt blijven. Als afsluiter 
van de wandeling volgt er een lekkere en gezonde aperitief!

WANNEER
Zaterdag 6 oktober van 10 tot 13 uur (onthaal met koffie  
vanaf 9.30 uur, begeleide wandeling van 10 tot 12 uur en  
aperitief om 12 uur)

WAAR
Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen (bezoekerscentrum)
Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke

INSCHRIJVEN 
Gentinfo, tel. 09 210 10 10 of via go.stad.gent/veerkracht

#wijzijnopveertocht | www.samenveerkrachtig.be
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DE GROTE VEERTOCHT

Op 1, 2 en 3 oktober trekt een opval-
lende karavaan, met reuzenrugzak(!) 
door verschillende Vlaamse steden. 
Het initiatief promoot bewegen als 
dé manier om je mentale en emotio-
nele weerbaarheid te versterken.

#wijzijnopveertocht | www.samenveerkrachtig.be
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18 |    8ER D’RUG?  
VROEGINTERVENTIE VOOR  
JONGEREN MET DRUGGEBRUIK
WORKSHOP VOOR JONGEREN 

‘8er D’rug?’ is een groepsprogramma voor jongeren die drugs 
en/of alcohol gebruiken. In deze workshop illustreren we en 
gaan we actief aan de slag met diverse methodieken die jonge-
ren doen stilstaan bij hun eigen situatie.

WANNEER
Maandag 8 oktober van 17.30 tot 19.30 uur 

WAAR 
CGG Eclips, Lange Violettestraat 84, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Tel. 09 235 22 41 of www.cggeclips.be
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19 |  S.O.S. STRESS!
WORKSHOP 

 
Ik heb stress! Het is een zin die we vaak in de mond nemen of 
horen bij een ander. Maar wat is nu precies stress? Hoe kunnen 
we het herkennen bij onszelf en bij een ander? Hoe gaan we 
het onderscheiden van overspannen zijn en burn-out? Tijdens 
deze workshop leert een eerstelijnspsycholoog u er alles over. 
Ontdek hoe u als volwassene makkelijk kan omgaan met stress 
door goed voor uzelf te zorgen.

WANNEER
Maandag 8 oktober van 19 tot 21 uur 

WAAR
Bond Moyson (Zaal Fernandez), Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
www.bondmoyson.be/gezondegeest  
Tel. 09 333 55 00 of e-mail fit@bondmoyson.be
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20 |  BALANS HOUDEN 
LEZING 

Hoe kunnen we praten met kinderen en tieners? Hoe kunnen 
we luisteren naar hun stem en houden we dit tegelijk in balans 
met het aanleren van respect en gevoelig zijn voor de andere 
mens? Als ouders en opvoeders is dat niet altijd evident.  
Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens vertelt er  
u alles over.

WANNEER
Maandag 8 oktober van 19.30 tot 21.30 uur 

WAAR
UGent, Campus Tweekerken (zaal Auditorium Quetelet)
Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent 

INSCHRIJVEN 
Gentinfo, tel. 09 210 10 10 of online via go.stad.gent/veerkracht
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21 |   STUDENT IN  
WARME STAD GENT
AVOND VOOR JONGEREN VAN 16 TOT 25 JAAR

Spring binnen in het Overkophuis en geniet van een avond 
vol leuke activiteiten. Ontmoet medestudenten, kom de sfeer 
opsnuiven of ga de uitdaging aan rond tips als ‘vind jezelf oké’ 
en ‘probeer eens iets nieuws’.  Kom maar af! Schrijf u in voor 
een van de twee workshops waarin ontmoeting en verbinding 
centraal staan.

WANNEER
Dinsdag 9 oktober, doorlopend van 16 tot 20 uur
De workshops (‘Op zoek naar je kwaliteiten’ en ‘Beter uitgerust  
om anderen bij te staan’) starten om 18 uur

WAAR
Overkophuis Gent, Drabstraat 18, 9000 Gent

INSCHRIJVEN
Gentinfo, tel. 09 210 10 10 of go.stad.gent/veerkracht  
(enkel voor de workshops)
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22 |   CULTUURSENSITIEVE  
OPVOEDING
LEZING 

Onze samenleving wordt meer en meer divers. Die diversiteit 
doet ook veel nieuwe vragen rijzen over opvoeding en ontwikke-
ling van kinderen en jongeren. Ook als professional staat u voor 
nieuwe opgaven. In deze lezing legt Trees Pels, emeritus-profes-
sor ‘Opvoeden in de multi-etnische stad’ aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, uit hoe u de zorg voor kinderen en het gezin kunt 
professionaliseren op het gebied van cultuursensitief werken 
en hoe u aansluiting kunt vinden bij gezinnen die het niet altijd 
even breed hebben en soms wantrouwend zijn.

WANNEER
Dinsdag 9 oktober van 10.30 tot 12 uur 

WAAR 
Buurtcentrum Macharius, Louisazaal, Tarbotstraat 61A,   
9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Gentinfo, tel. 09 210 10 10 of online via go.stad.gent/veerkracht 
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23 |    HOE BEHOUDT EN VERGROOT U  
UW VEERKRACHT?
WORKSHOP 

In deze workshop maakt u kennis met diverse inzichten uit 
de Selfcoaching praktijktraining. Selfcoaching leert u om uw 
ambities na te streven zonder er slaaf van te worden. We 
demonstreren onder andere hoe uw gedachten ogenblikkelijk 
een effect hebben op uw prestaties en hoe innerlijke conflic-
ten en gewoontes zoals perfectionisme verantwoordelijk zijn 
voor energieverlies. Kom langs en (her)ontdek hoe veerkrach-
tig u bent.

WANNEER 
Dinsdag 9 oktober van 19 tot 21 uur 

WAAR 
Huis van Reddie Teddy (Polyvalente zaal) 
Rerum-Novarumplein 28, 9000 Gent 

INSCHRIJVEN 
www.bondmoyson.be/gezondegeest  
Tel. 09 333 55 00 of e-mail fit@bondmoyson.be
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24 |  STOPPEN MET KROPPEN
LEZING

Kinderen en jongeren maken van alles mee op school en 
daarbuiten: de scheiding van hun ouders, opgroeien in nieuw 
samengestelde gezinnen, de dood van dierbaren... Om de 
gevoelens die hiermee gepaard gaan bestaansrecht te geven en 
niet te laten opkroppen tot moeilijk gedrag, startte De Bleek-
weide een preventieproject: Stoppen met kroppen op scholen 
en daarbuiten. Hoe efficiënt is de integratie van ‘gevoelsplek-
ken’ in de therapie? Ontdek de resultaten van het onderzoek 
emotionele remediëring onder leiding van psychotherapeute 
Lut Celie.

WANNEER
Woensdag 10 oktober van 12.15  tot 15 uur (receptie  
met aansluitend voorstelling om 13 uur) 

WAAR
De Bleekweide, Groot begijnhof 16, 9040 Gent

VRIJE TOEGANG



Veerkracht | 39 

25 |   VEERKRACHT  
ANDERS BEKEKEN
WORKSHOP MET FILM VOOR JONGEREN  
VANAF 12 TOT 25 JAAR

Een interactief programma voor wie graag meer wil weten 
over veerkracht bij jongeren en hoe u veerkracht kunt trainen. 
Samen met alle aanwezigen maakt het Team Jongerenzorg van 
CGG Eclips de 10 stappen uit de campagne ‘fit in je hoofd, goed 
in je vel’ concreet aan de hand van een aantal filmfragmenten. 
Jongeren, ouders en andere geïnteresseerden, wees welkom en 
geef uw veerkracht een boost! 

WANNEER
Woensdag 10 oktober van 16 tot 17.30 uur 

WAAR 
CGG Eclips, Begijnhofdries 33, 9000 Gent

INSCHRIJVEN 
Tel. 09 235 22 41 of  www.cggeclips.be
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26 |    TRAIN UW VEERKRACHT  
MET JUNIOR BAUWENS
WORKSHOP VOOR JONGEREN VAN 12 TOT 25 JAAR

Gentenaar Junior Bauwens werd Europees bokskampioen bij de  
lichtgewichten in 2014. Junior toont zijn veerkracht zowel in zijn  
bokssport als in zijn sterke persoonlijkheid. Zin in een meet 
& greet met Junior en misschien ook wel in een kleine battle? 
Kom maar af, de Gentse bokskampioen is er klaar voor! 

WANNEER 
Woensdag 10 oktober van 17 tot 18.30 uur 

WAAR
Overkophuis Gent, Drabstraat 18, 9000 Gent

VRIJE TOEGANG
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De Stad Gent is een van de 5 centrumsteden 
in Vlaanderen (samen met Brugge,  
Turnhout, Leuven en Genk) die meewerkt 
aan het pilootproject Warme Steden. 
Het doel? De veerkracht van kinderen en 
jongeren (0 - 24 jaar) versterken met een 
integrale, onderbouwde aanpak. Met die 
doelstelling voor ogen stelde Gent, met de 
steun van een heleboel Gentse organisa-
ties, tijdens deze 10-daagse een uitgebreid 
aanbod voor jongeren samen. 

www.warmesteden.be



Zit je met iets? Warme William luistert! 
MEER INFORMATIE OP WWW.WARMEWILLIAM.BE 

Kamal Kharmach, trotse Warme William

WORD 
WARME 
WILLIAM

W

ILLIA

M

WA
RMEW

ILLIA

M

WA
RME



Doe de test op  fitinjehoofd.be.

MEER INFO OP WWW.STAD.GENT/VEERKRACHT
SCHRIJF GRATIS IN ONLINE OF VIA GENTINFO  
OP 09 210 10 10. WEES ER SNEL BIJ, PLAATSEN 
ZIJN BEPERKT!




