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TRAIN UW VEERKRACHT!
6 – 13 OKTOBER 2017
Week van de geestelijke gezondheid - Gent

Heeft u weleens last van gevoelens van stress, heimwee, depressie, 

onmacht, verlies… ? U bent niet alleen. 1 op de 3 Gentenaars heeft 

er vandaag mee te maken. Naar aanleiding van de Werelddag 

voor Geestelijke Gezondheid op 10 oktober vinden er over heel Gent 

een week lang meer dan 30 activiteiten plaats die u leren om beter 

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

Dankzij uw eigen veerkracht. 

Veerkracht, dat is positief kunnen omgaan met stress 

en tegenslag. Niet uw sterkte? Het goede nieuws is dat u 

uw veerkracht kunt trainen! Begin ermee tijdens 

de Week van de Geestelijke Gezondheid

Resul Tapmaz

Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport. 

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 

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van deze activiteiten voor personen 
met een beperking? Neem gerust contact op met Gentinfo.

Een stratenplan met het overzicht van alle activiteiten 

vindt u terug in deze brochure. 

 lezing, infosessie, studiedag

 vorming, workshop

 event, festival, feest

 tentoonstelling,  theater, vernissage 

 bezoek, opendeurdag

 activiteiten voor jongeren

Stad Gent is een van de 5 centrumsteden in Vlaanderen 
(samen met Brugge, Turnhout, Leuven en Genk) die de kans 
kregen om in te stappen in het pilootproject Warme Steden 
(2016-2018; www.warmesteden.be). De bedoeling van 
dit project is een integrale, onderbouwde aanpak op te zetten 
om mentaal welbevinden en veerkracht van kinderen en 
jongeren (0 - 24 jaar) te versterken. Tijdens de Vlaamse Week 
van de Geestelijke Gezondheid 2017 organiseert 
de Stad in samenwerking met vele Gentse organisaties 
een uitgebreid aanbod voor jongeren. 

http://www.stad.gent/veerkracht
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1    HOE ZIT HET MET MIJN VEERKRACHT?
Openingslezing door Michael Portzky

Waarom reageren mensen zo verschillend op stress en tegenslagen? 

Een bepalende factor hierbij lijkt de mate van veerkracht, want 

een goede veerkracht helpt u sterker in het leven te staan.

Gastspreker Michael Portzky, neuropsycholoog en psychodiagnosticus 

aan het PC Gent-Sleidinge, legt in zijn lezing in begrijpelijke taal 

uit wat u moet weten over veerkracht. Is veerkracht iets wat 

aangeboren is of kan u het aanleren? Kan u uw eigen veerkracht 

meten? En kan u uw eigen veerkracht ook doen groeien?

Wanneer? 
6/10  van 20 tot 22 uur

Waar? 
Filmzaal Filmplateau UGent

Paddenhoek 3, 9000 Gent

Inschrijven 

via www.cm.be/agenda, 
gezondheidspromotie.mvl@cm.be
of telefonisch op 09 267 57 35 

http://www.cm.be
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2    DEAR BRAIN, PLEASE SHUT UP
workshop over piekeren bij jongeren  (16 - 24 jaar)

In deze interactieve workshop over piekeren leer je hoe je anders 

met negatieve gedachten kan omgaan.

Wanneer? 
6/10 van 17.30  tot  19.30 uur

Waar? 
Tentamenlokaal 

Open Universiteit Ufo

Sint-Pietersnieuwstraat 33 (op -1)

9000 Gent

Inschrijven: 

Gentinfo (09 210 10 10)

online via go.stad.gent/veerkracht

3    INSPIRATIEAVOND VEERKRACHT
lezingen en workshops 

Tijdens deze inspiratieavond kunnen verenigingen en organisaties 

voor etnisch-culturele-minderheden ervaringen delen en ideeën 

opdoen over thema’s zoals de toegankelijkheid van de geestelijke 

gezondheidszorg, migratie-gerelateerd psychisch welzijn en  

het aanbod. Daarnaast worden ook boeiende workshops  

en lezingen georganiseerd.

 

Wanneer? 
6/10 van 18 tot 21 uur

Waar? 
Stadhuis

Botermarkt 1 

9000 Gent

Inschrijven: 
yeter.keten@stad.gent of 09 266 76 22

http://go.stad.gent/veerkracht
mailto:yeter.keten%40stad.gent?subject=
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5    HUIS VAN TROOST VZW 
Opendeurdag

Kom en maak kennis met vzw Huis van Troost in de pastorie 

van de Augustijnen. De vzw creëert een plek van ontmoeting 

voor mensen met zorgen en verdriet en beschikt onder meer over 

een leeshoek, bibliotheek en een stiltehoekje. Een team 

van goed gevormde vrijwilligers onthaalt en verwijst mensen door 

die behoefte hebben aan troost, aan een praatje, aan een moment 

van bezinning… Iedereen van alle gezindten en stromingen kan hier 

met zijn zorgen en verdriet terecht. Laagdrempelig, anoniem, 

gratis en zonder afspraak.

Wanneer? 
7/10 van 10 tot 18 uur 

Waar? 
Huis van Troost

Sint-Margrietstraat 11

9000 Gent 

Vrije toegang 

4    BUFFALO’S BLIJVEN ER NIET MEE ZITTEN
Workshop

Tijdens deze workshop staan de 10 stappen van www.fitinjehoofd.be 
centraal. Elke Buffalo krijgt tips om zijn eigen mentale evenwicht 

te bewaken en zijn veerkracht te versterken. Bovendien krijgt u als 

deelnemer gratis een unieke rondleiding in de Ghelamco-arena.

Wanneer? 
7/10 van 9.30  tot  12.30 uur

Waar? 
Ghelamco-Arena

Ottergemsesteenweg Zuid 808 

9000 Gent

Inschrijven:  
Gentinfo, 09 210 10 10  

online via 
go.stad.gent/veerkracht

http://www.fitinjehoofd.be
http://go.stad.gent/veerkracht
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6    ROUW EN VERLIES BIJ KINDEREN EN JONGEREN
Workshop

Hoe gedraagt een kind of jongere zich na het verlies van iemand 

belangrijk? Hoe gaat u om met een kind of jongere die rouwt en hoe 

kan u ondersteuning bieden? Verlies kan een grote impact hebben 

op een klas, een gezin, een jeugdbeweging… Tijdens deze workshop 

reikt Missing You u als ouder of begeleider van kinderen en jongeren 

enkele theoretische modellen aan over rouw. Hierbij wordt ook 

meteen de koppeling naar de praktijk gemaakt, met concrete tips en 

interactieve werkvormen die vertrekken vanuit persoonlijke vragen 

en verhalen.  

Wanneer? 

7/10 van 14 tot 16 uur 

Waar? 

Vredeshuis Gent

Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent 

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

7    OUDER-KIND YOGA
Workshop voor 1 ouder en 1 kind (5 - 11 jaar) 

Ouder-kindyoga is een verwenmoment voor ouders en hun kinderen 

om samen creatief te zijn en yoga te beleven. Niet naast elkaar maar 

met elkaar. ‘Samen’ staat in dit yoga-uurtje centraal. Samen naar 

avonturenverhalen luisteren, van ontspanningsmomenten genieten, 

samen zingen, dansen en yoga uitoefenen. Dit alles om de band 

tussen ouder en kind te versterken en u als ouder de mogelijkheid 

te geven om contact te maken met uw eigen innerlijke kind. 

Wanneer? 

8/10 van 9.30 tot 10.30 uur 

Waar? 

Huis van Reddie Teddy (Polyvalente zaal)

Rerum-Novarumplein 28

9000 Gent 

Inschrijven: www.bondmoyson.be/fit 
(klik op infosessies en workshops/bewegen)                     

http://go.stad.gent/veerkracht
http://www.bondmoyson.be
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8    ZORGEN VOOR JEZELF  
Workshop

Als medewerker van de gemeente, het OCMW, CLB, 

een welzijnsorganisatie of andere organisatie bent u elke dag druk 

in de weer om uw dienstverlening zo kwaliteitsvol mogelijk 

te maken. Dat geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel energie. 

Hoe draagt u zorg voor uzelf? Hoe blijven uw batterijen opgeladen? 

Tijdens deze workshop met klinisch psychologe Fabienne Deknudt 

worden ervaringen uitgewisseld op basis van concrete situaties 

en echte verhalen. De workshop helpt u om uw veerkracht te trainen 

en beter om te leren gaan met alledaagse situaties. 

Wanneer? 

9/10 van 9 tot 12 uur 

Waar? 

Jeugddienst Stad Gent (kioskzaal)

Kammerstraat 10

9000 Gent 

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via 

go.stad.gent/veerkracht 

9    OP ZOEK NAAR MIJN KWALITEITEN
Workshop voor jongeren (18 - 24 jaar)

Spelenderwijs ontdek je tijdens deze workshop wat je kwaliteiten 

zijn, wat je nodig hebt om je kwaliteiten in te zetten en welke 

valkuilen er bij die kwaliteiten horen.

Wanneer? 

9/10 van 14 tot 16 uur

Waar? 
Studentenhuis Arteveldehogeschool 

(Leiezaal)

Kortrijksepoortstraat 254 

9000 Gent 

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

http://stad.gent/veerkracht  
http://go.stad.gent/veerkracht
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10   VAN STRESS TOT DEPRESSIE
Lezing

Wat is een depressie? Wat zijn de symptomen en aanleidingen? 

Wat is het effect op de omgeving en kan medicatie soelaas bieden? 

Tijdens deze infosessie komt een psychiater en psycholoog van 

het CGG Eclips het allemaal verduidelijken. Of u nu iemand met 

een depressie kent in uw omgeving of er zelf mee kampt, de sessie 

is voor iedereen toegankelijk. Er is ook voldoende tijd voorzien 

om vragen stellen.

Wanneer? 
9/10 van 17.30 tot 19.30 uur 

Waar? 
CGG Eclips  

Azaleastraat 27

9040 Sint-Amandsberg 

Inschrijven: 
CGG Eclips, 09 235 22 41

11    SELFCOACHING STRESS- EN BURN-OUTPREVENTIE
Workshop 

Maak kennis met diverse inzichten uit het recente boek ‘Help ik 

word geleefd’ van Iris Willems. De workshop helpt u om meer uit 

het leven te halen en om betere resultaten te boeken met minder 

inspanningen, frustratie en stress. Kom ervaren hoe uw gedachten 

ogenblikkelijk een effect hebben op uw prestaties, hoe innerlijke 

conflicten verantwoordelijk zijn voor energieverlies, hoe u met 

een powernap snel recupereert en hoe zelfs positieve gedachten 

u kunnen verzwakken.

Wanneer? 
9/10 van 19 tot 22 uur

Waar? 
Huis van Reddie Teddy (Polyvalente zaal)

Rerum-Novarumplein 28

9000 Gent

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

http://go.stad.gent/veerkracht
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12    MINDFULNESS VOOR KINDEREN
Workshop voor ouder(s) en kinderen (6 - 9 jaar)

Stress, piekeren, faalangst, slaap- en eetproblemen, lichamelijke 

klachten, rusteloosheid, concentratieproblemen, gebrek aan 

assertiviteit… Ook kinderen worstelen er wel eens mee. Gelukkig zijn 

er hulpmiddelen om hen hier tegen te wapenen, zoals mindfulness! 

Tijdens deze workshop maakt u samen met uw kind(eren) op 

een speelse manier kennis met mindfulness. 

Wanneer? 
10/10 van 16.30 tot 18 uur

Waar? 
Begijnhofdries 33

9000 Gent

Inschrijven: 
CGG Eclips, 09 235 22 41

13    8ER D’RUG? OVER VROEGINTERVENTIE 
        VOOR JONGEREN MET DRUGGEBRUIK 

Workshop

Wat als het drugs- of alcoholgebruik bij schoolgaande jongeren 

problematisch wordt? In deze workshop gaan we actief aan de slag 

met diverse technieken die jongvolwassenen doen stilstaan bij 

hun eigen situatie en die ook gehanteerd worden in ‘8er D’rug?’, 

een groepsprogramma voor jongeren met een alcohol- 

of drugsverslaving. Iedereen die meer info en inzicht hieromtrent wil, 

is welkom.

Wanneer? 
10/10 van 17.30 tot 19.30 uur

Waar? 
CGG Eclips

Lange Violettestraat 84

9000 Gent

Inschrijven: CGG Eclips, 09 235 22 41
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14    MACHTIG!
Open training voor tieners (13+ jaar)

Machtig! helpt jongeren aan hun veerkracht werken met een 

psychofysieke, op vechtsport gebaseerde training. Tijdens deze 

proefsessie maak je naast veel plezier ook kennis met dit leuke en 

actieve programma. Sportieve kledij aangeraden!

Wanneer? 
10/10 van 18 tot 19.30 uur

Waar? 
Kiekenstraat 4b

9000 Gent

Inschrijven: 
CGG Eclips, 09 235 22 41

15    ZEG (NIET) DAT IK HET KAN!
Workshop over anders motiveren     
voor ouders en jongeren (16 - 24 jaar)

Wat bepaalt of we enthousiast zijn of net angstig worden bij 

een uitdaging? Op welke manier werken aanmoedigingen 

motiverend en wanneer creëren ze net het omgekeerde effect, 

waardoor de stress toeneemt? 30 jaar lang onderzocht 

de Amerikaanse psychologe Carol Dweck dit fenomeen. 

In deze workshop door Anne-Marie Desmet (studentenbegeleider 

bij Stuvo Luca en oplossingsgerichte psychotherapeut) en 

Isolde Roose (studentenpsycholoog bij STUVO+ en psychotherapeut) 

krijg je een heldere kijk op hoe je (studie)stress, uitstelgedrag en 

onzekerheid kan voorkomen en corrigeren bij jezelf en bij anderen. 

Wanneer? 
10/10 van 18 tot 20 uur 

Waar? 
Technologiecampus Odisee/KU Leuven

Gebroeders De Smetstraat 1

9000 Gent 

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

http://go.stad.gent/veerkracht
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17    INLEEFSPEL VLUCHTELINGEN
Workshop voor jongeren (16 - 24 jaar)

In dit inleefspel kruip je in de huid van een vluchteling die 

naar België komt. Je kon niet langer in je land blijven en zoekt 

een nieuwe toekomst in België. Psychische en lichamelijke 

kwetsbaarheid, meervoudige stressfactoren, ontworteling 

en demoralisering: dat is de bagage van veel vluchtelingen 

en asielzoekers. Een goede veerkracht en weerbaarheid is 

voor deze doelgroep dus van cruciaal belang.

Wanneer? 
10/10 van 19 tot 21 uur

Waar? 
Vzw JONG Jamklub

Meulesteedsesteenweg 25

9000 Gent

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

16    MINDFULNESS VOOR TIENERS
Workshop voor tieners (9 -13 jaar), zonder ouders

Stress, piekeren, faalangst, slaap- en eetproblemen, lichamelijke 

klachten, rusteloosheid, concentratieproblemen, gebrek aan 

assertiviteit… Ook tieners worstelen er wel eens mee. Gelukkig zijn 

er hulpmiddelen om hen hier tegen te wapenen, zoals mindfulness! 

Tijdens deze workshop maakt uw zoon of dochter op een speelse 

manier kennis met mindfulness. 

Wanneer? 
10/10 van 18.30 tot 20 uur

Waar? 
Begijnhofdries 33

9000 Gent

Inschrijven:

CGG Eclips, 09 235 22 41

http://go.stad.gent/veerkracht


2322

18    SLAAPPROBLEMEN BIJ JONGEREN
Workshop voor jongeren (16 - 24 jaar)

Niet kunnen slapen, je kan er soms van wakker liggen. Naast 

heel wat achtergrondinformatie krijg je tijdens deze workshop 

ook nuttige tips en leer je een aantal ontspanningstechnieken 

aan. Op die manier kan je je persoonlijk slaapplan opstellen.

Wanneer? 
10/10 van 19 tot 21 uur

Waar? 
Tentamenlokaal Open Universiteit Ufo

Sint Pietersnieuwstraat 33 (op -1)

9000 Gent

Inschrijven 

Gentinfo, 09 210 10 10

online via 
go.stad.gent/veerkracht

19    ROUW NA ZELFDODING
Infosessie

Tijdens deze infosessie wordt stilgestaan bij het thema zelfdoding 

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? 
10/10 van 19 tot 21 uur

Waar? 
CGG Eclips

Elyzeese Velden 74

9000 Gent

Inschrijven: 
CGG Eclips, 09 235 22 41

http://go.stad.gent/veerkracht
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20   STOP BURN-OUT! 
Lezing door Luk Dewulf 

Pedagoog, talent- en burn-outcoach Luk Dewulf legt uit wat 

energieverlies en burn-outs betekenen, hoe u de gevarenzone 

van een burn-out kunt herkennen, maar vooral hoe u een burn-out 

kan voorkomen. Hij vertrekt vanuit het perspectief van talent in 

het kijken naar burn-out, want onder stress of druk hebben mensen 

de neiging om in hun talent te overdrijven. Hij sluit zijn verhaal af 

met tien aanbevelingen voor individuen en organisaties om 

een burn-out te voorkomen of om ervan te herstellen.

Wanneer? 
10/10 van 19.30 tot 22 uur

Waar? 
Parochiaal centrum Drongen

Oude Abdijstraat 3

9031 Drongen

Inschrijven:
via Similes: 
claeysmarianne@hotmail.com

mailto:%20claeysmarianne%40hotmail.com?subject=
mailto:%20claeysmarianne%40hotmail.com?subject=
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22    GEESTIG GENT –                                                                                    
        WARME STAD-DAG VOOR JONGEREN

Festival met Radio Gaga, workshops & optredens

Geestig Gent is een festival voor jongeren aan de Zuid met 
Jan Matthys (beter bekend als homo turisticus). Iedereen is welkom 
want Gent is een Warme Stad!
Met onder meer:
 - Radio Gaga live
 - Workshop dans met Frank Van Neerboom 
      (So you think you can dance)
 - Workshop rap met Fatih Devos (Rauw en Onbesproken)
 - Prijsuitreiking ‘de warmste daad’ door Fonds Ga voor Geluk
 - Open podium Rauw en Onbesproken
 - Gratis pasta, pannenkoeken en drinken.

Bekijk het volledige programma op de website. 
Check ook www.warmestadgent.be voor de wedstrijd 
‘De warmste daad’. Doe mee en win een warme reis!

Wanneer? 
11/10 van 12 tot 18 uur.

Waar? 
Woodrow Wilsonplein, 

voor AC Zuid

Vrije toegang
Inschrijven voor de workshops 

via Gentinfo  09 210 10 10 of online go.stad.gent/geestiggent

21    DE BLEEKWEIDE VERWELKOMT
Opendeurdag

De Bleekweide zet zijn deuren open voor kinderen, jongeren 

en volwassenen. Kom de werking van de vzw ontdekken, ervaar 

de manier waarop naar veerkracht, groei en zelfontwikkeling gekeken 

wordt en maak kennis met de therapeuten, de ruimtes en het aanbod 

(individueel en in groep). Snuif de sfeer op in de rituele tuin, bezoek 

de tentoonstelling die aanmoedigt om gevoelens te uiten op 

een creatieve manier en sluit de dag gezellig af rond het kampvuur.

Wanneer? 
11/10 van 10 tot 18 uur, 

met aansluitend een kampvuuravond

Waar? 
De Bleekweide

Groot Begijnhof 16

9040 Sint-Amandsberg

Vrije toegang 

http://stad.gent/geestiggent 
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23    PSYCHOLOGISCHE DIENST OCMW GENT 
Opendeurdag

Vrij inloopmoment voor hulpverleners, ouders, kinderen en jongeren 

met specifieke of algemene vragen rond mentaal welbevinden, 

veerkracht, psychologische begeleiding, opvoeding etc. Psychologen 

ontvangen u en staan klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Daarnaast zal informatie beschikbaar zijn rond allerlei thema’s zoals 

wegwijs in het OCMW, kinderarmoede, psychische moeilijkheden 

en de weg vinden naar een psycholoog in Gent.

 

Wanneer? 
11/10 van 14 tot 17 uur

Waar? 
OCMW Gent 

(Psychologische Dienst) 

Sint-Martensstraat 13

9000 Gent

Vrije toegang
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24   DE PAGADDER OCMW GENT 
Opendeurdag

Ouders, kinderen, jongeren, jeugdwerkers en hulpverleners zijn 

welkom op de vakantiewerking de Pagadder van het OCMW Gent. 

Tijdens deze kennismaking ziet u hoe hulpverlening en 

het versterken van de veerkracht spelenderwijs aan bod komt. 

Medewerkers, animatoren en een psycholoog zullen aanwezig zijn 

om u rond te leiden op het plein. Ze stellen de manier van werken 

voor en beantwoorden al uw vragen.

Wanneer? 
11/10 van 14 tot 17 uur

Waar? 
OCMW Gent 

(Psychologische Dienst)

Sint-Martensstraat 13

9000 Gent

Vrije toegang

25   FAALANGST BIJ JONGEREN 
        MET EEN MIGRATIEACHTERGROND  

Lezing

Met welke problemen worden jongeren met een migratieachtergrond 

geconfronteerd tijdens hun studies en ook daarbuiten? En op welke 

manier kunnen we deze jongeren ondersteunen? Emel Isci, 

Klinisch Psychologe en Contextuele Therapeut verwelkomt jongeren 

en ouderen op deze sessie. 

 

 

Wanneer? 
11/10 van 18.30 tot 19.30 uur

Waar? 

Turkse Unie in samenwerking met vzw Sohbet

Godshuishammeke 25

9000 Gent

Inschrijven: 
yeter.keten@stad.gent of 09 266 76 22 

mailto:yeter.keten%40stad.gent?subject=
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26   GOED, BETER, BEST?! 
Lezing ‘Maar wat als onze gezondheid niet mee wil?’

Wat is het verband tussen onze gezondheid en de psychologische 

gevolgen van ziekte? Tijdens deze voordracht leert u vanuit verschillende 

invalshoeken en aan de hand van verschillende verhalen hoe mensen 

overeind kunnen blijven wanneer de last op hun schouders hun 

draagkracht overschrijdt. U krijgt ook praktische tips aangereikt om 

het hoofd boven water te houden en de controle over uw eigen leven 

te bewaren op lichamelijk, emotioneel en sociaal vlak.

Wanneer? 
11/10 van 19 tot 21 uur

Waar? 
AZ Sint-Lucas Gent (zaal Baudelo)

Groenebriel 1

9000 Gent

Inschrijven:

Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

27    OPVOEDEN IN VERSCHILLENDE CULTUREN
Lezing

Kader Ozcan en Nevriye Acar zijn klinisch psychologen die een 

groepspraktijk hebben in Gent (Empatika vzw). Ze zijn gespecialiseerd 

in opvoeding van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. 

Heeft u als ouder veel stress? Heeft u vragen of twijfels over 

de opvoeding van uw kind? U bent niet alleen. Deze lezing helpt u 

om samen met andere ouders op krachten te komen. 

Wanneer? 
12/10 van 10 tot 12 uur 

Waar? 
Tevhid Moskee,

Francisco Ferrerlaan 214 

9000 Gent

Inschrijven: 
yeter.keten@stad.gent of  09 266 76 22 

http://go.stad.gent/veerkracht
mailto:yeter.keten%40stad.gent?subject=
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28   RELAXATIE TIJDENS HET STUDEREN 
Workshop

Kan je de slaap moeilijk vatten omdat je hoofd vol zit? Kan je 

je moeilijk ontspannen tijdens de examenperiode en heb je soms 

last van een black-out bij de aanvang van een examen? Dan is deze 

sessie rond relaxatie misschien wel iets voor jou. Tijdens deze 

twee uur leer je alles over stress en over de gevolgen ervan op 

je brein en op je lichaam. Je krijgt ook een aantal tips en tricks 

mee over hoe je met stress kan leren omgaan. 

Wanneer? 
12/10 van 18.30 tot 20.30 uur

Waar? 
HoGent campus Bijloke (Masereelzaal)

Louis Pasteurlaan 2

9000 Gent

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

29   VEERKRACHT ANDERS BEKEKEN
Workshop

Informatiesessie over veerkracht bij jongeren en tools ter bevordering 

hiervan, geïllustreerd aan de hand van filmfragmenten.

 

 

Wanneer? 
12/10 van 18.30 tot 20.30 uur

Waar? 
De Krook

Miriam Makebaplein 1

9000 Gent

Inschrijven: 
CGG Eclips, 09 235 22 41

http://go.stad.gent/veerkracht
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30   DE KRACHT VAN POSITIEF DENKEN 
Lezing

Door positief te denken kan u een negatieve spiraal doorbreken. 

Erna Claes, doctor in de psychologie, weet er alles van. In deze lezing 

leert ze u positief denken en op zoek te gaan naar de goede, reële 

kanten van het leven zonder dat de negatieve kanten genegeerd 

worden. Positief denken geeft positieve gevoelens meer kans, 

het tempert onze pijnlijke gevoelens en het motiveert opbouwend 

gedrag. En … u kunt het leren! Neem uw negatieve denkgewoonten 

onder de loep en bouw deze om tot meer positieve denkgewoonten.

Wanneer? 
12/10 van 20 tot 22 uur   

Waar? 
Filmzaal Filmplateau UGent

Paddenhoek 3

9000 Gent

Inschrijven 

www.cm.be/agenda, 
gezondheidspromotie.mvl@cm.be 

of 09 267 57 35

http://www.cm.be
mailto:gezondheidspromotie.mvl%40cm.be?subject=
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32    VRIJDAG DE 13DE: 
        (ON)GELUK ZIT SOMS IN EEN KLEIN HOEKJE

Nocturne over depressie en herstel

Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Gezondheid slaan 

buurtorganisaties van de Brugse Poort de handen in elkaar om 

een avondfeest te organiseren met muziek, zang, humor, een lach 

en een traan. Iedereen is welkom: buurtbewoners, studenten, 

(on)gelukkigen, jong en oud. Kom kijken, praten, meedoen en 

genieten van een hapje en een drankje, optredens, toneel, kunst 

en persoonlijke verhalen. Want in de mallemolen van het leven 

komen we het allemaal tegen: (on)geluk.

Wanneer? 
13/10 van 16 tot 22 uur

Waar? 
De Koer 

Meibloemstraat 86

9000 Gent

Vrije toegang

31    OPVOEDEN IN VERSCHILLENDE CULTUREN
Lezing

Kader Ozcan en Nevriye Acar zijn klinisch pychologen die een 

groepspraktijk hebben in Gent (Empatika vzw). Ze zijn gespecialiseerd 

in opvoeding van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. 

Heeft u als ouder veel stress? Heeft u vragen of twijfels over 

de opvoeding van uw kind? U bent niet alleen. Deze lezing helpt u 

om samen met andere ouders op krachten te komen. 

Wanneer? 
13/10 van 10 tot 12 uur

Waar? 
Eyup Sultan Moskee

Kazemattenstraat 80

9000 Gent

Inschrijven: 
yeter.keten@stad.gent 
of 09 266 76 22 

mailto:yeter.keten%40stad.gent?subject=
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33    VOORBIJ DE VEERKRACHT  
Slotlezing door psychiater Dirk De Wachter

Tijdens deze slotlezing ontrafelt psychiater Dirk De Wachter samen 

met u de verschillende aspecten van ‘veerkracht’, een begrip 

dat soms dreigt uitgehold te worden. Zo heeft hij het onder meer 

over het belang van verbinding tussen mensen en hechting, over 

omgaan met complexiteit en over het samenspel van taal en stilte. 

Ook enkele van zijn favoriete filosofen passeren de revue, zoals 

de Franse Emmanuel Levinas met zijn visie over ‘het kleine goede’. 

Dirk De Wachter vertelt u dit allemaal op een heel boeiende 

en toegankelijke manier.   

 

Wanneer? 
13/10, 19.30 tot 21.30 uur

Waar? 
Campus Coupure, Universiteit Gent (Auditorium Oehoe)

Coupure Links 653

9000 Gent

Inschrijven: 
Gentinfo, 09 210 10 10

online via go.stad.gent/veerkracht

http://go.stad.gent/veerkracht
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Versterk jouw veerkracht.

www.fitinjehoofd.be

Hou je hoofd boven water 

De 10 stappen van 

Fit in je Hoofd

(1)

(7) (8) (9)

(4)

(10)

(5)
(6)

(2)

Vind jezelf oké

Gun jezelf rustGa ervoor

Probeer iets 
nieuws uit

Reken op 
je vrienden

Durf hulp
te vragen

Durf nee
te zeggen

Praat erover

(3)

Beweeg

150414_bannersfit2.indd   1 14/04/15   15:38
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ONZE PARTNERS:

Doe de test op  fitinjehoofd.be.

GENT

INFO en INSCHRIJVEN

Online via www.stad.gent/veerkracht 
of  Gentinfo 09 210 10 10 
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