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Samen veerkrachtig Brussel - Programma 2018 

Programma 10-daagse rond veerkracht 

Maandag 1 oktober 2018 – 9.15 u tot 12.30 u: Zelfreflectie en voorkomen van burn-out  

Aan de hand van een stappenplan ontdek je bij jezelf je sterktes en je aandachtspunten als 

begeleidster. Het in kaart brengen levert inzicht op. Van hieruit kan je je eigen gedachten en gedrag 

bijsturen. Door deze zelfreflectie-workshop leer je alert te zijn voor signalen van burn out en kan je 

deze ook voorkomen. Kinderen en collega’s ervaren jou als een constructieve begeleidster die 

levensvreugde en tevredenheid uitstraalt. Spreker: Dirk De Backer 

 

Organisatie: Solidariteit voor het gezin 
Locatie:  Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg  
Doelgroep: personeel van de kinderdagverblijven.  
 

Dinsdag 2 oktober 2018 – 10u tot 12u: Praatgroep ‘Eenzaamheid en het belang van sociale 

contacten’ 

Een mens is een sociaal dier. De ene heeft nood aan vele contacten, de andere heeft genoeg aan 

een paar hartsvrienden of hartsvriendinnen. Wat wel vast staat is dat niemand gemaakt is om 

alleen door het leven te gaan en dat we graag de belangrijke ervaringen in ons leven delen met een 

ander. Tijdens deze sessie willen we in groep bespreken wat sociale contacten kunnen betekenen 

voor iemand en horen we bij elkaar hoe we deze contacten het beste onderhouden. Twee 

medewerkers van het ouderenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg komen dit 

begeleiden. 

 

De praatgroep is beperkt tot 12 personen 
Organisatie: Brussels Ouderenplatform i.s.m. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel 
Locatie: Zaterdagplein 6,  1000 Brussel info@bop.brusselsn 02 210 04 60  
 

Woensdag 3 oktober 2018 - Atelier de bien-être  

Tijdens ons 'atelier de bien être ' gaan we samen met onze cliënten een korte wandeling maken 

langs de oude spoorwegberm aan Tour&Taxis. Nadien verwennen we onze mensen met een lekker 

gezonde maar vooral hartverwarmende kom soep. Tenslotte maken we een goed-gevoel-muur 

waar iedereen zijn gelukstips op kan neerschrijven!  

 

Organisatie: Lhiving vzw 
 

Donderdag 4 oktober 2018 – VUB Brussel Kick off 

Infostand voor studenten met aandacht voor veerkracht en geestelijke gezondheid. 

 

Organisatie: CAW Brussel 
Locatie: VUB Campus Etterbeek 
 
Vrijdag 5 oktober 2018 – 11u tot 13u: 5 minute break - Vloeibar soepcaravan.  

 

Voorbijgangers trakteren op een verwenkopje. Het geeft mensen de gelegenheid hun activiteiten 5 

minuten te doorbreken en even tot rust te komen en een babbeltje te slaan.  
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Een soepmobiel houdt halt op enkele locaties  en men deelt er soep uit. Tijdens het soep drinken 

kunnen ze gezellig praten over de voetbal, kinderen, kleinkinderen, het weer …  Mensen kunnen er 

hun tip voor beter welbevinden op een kaartje schrijven dat dan met andere gedeeld wordt. 

Verspreiding materialen van Fit in je Hoofd (optie om de tips te vertaling naar Frans en Engels) 

 

Organisatie: Logo Brussel i.s.m. Atelier Groot Eiland 
Locatie: ergens op volgende plaatsen: Henegouwkaai - Walvis , Varkensmarkt Bronks , Katelijneplein 
voor de kerk of GC De Markten, Vismarkt, Akenkaai/Sainctelette, Rogierplein, De Brouckère, 
Muntpunt, Beurs 
 

 

Woensdag 10 oktober 2018 -  12u tot 13.30 u: Eten met Ketmet 

Activiteit met klemtoon op welbevinden, samen gezond eten en bewegen op een plek waar je je 

welkom en thuis voelt 

Met BARATTOIR koken wij wekelijks de lekkerste maaltijd van de dag met overschotten van de 

markt (groenten en fruit). Dit verkopen wij dan tijdens KETMET aan een laag prijsje (€7 voor soep, 

hoofdgerecht en dessert). We koken gezond, goedkoop en vegetarisch zodat iedereen mee aan 

tafel kan schuiven. Op deze dag helpt een ploegje van mensen met een beperking van 

'gehandicapten en solidariteit' ons mee om te koken. Deze partnerschap is er om mensen met een 

beperking ook een plekje te geven en vooral om dialoog te stimuleren tussen de twee wereldjes. 

Het eten is klaar om 12u en eten kan tot 13u30. 

 

Organisatie:  Cultureghem 
 

Woensdag 10 oktober 2018 - 13u tot 16u: Ketmet speelt  

KETMET speelt is van 13u tot 16u. Iedereen mag gratis komen spelen en is meer als welkom. 

 
Organisatie:  Cultureghem 
 
Donderdag 11 oktober 2018 – 14u: Toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’ 

Educatief theater voor en door ouderen, georganiseerd door Logo Brussel i.s.m. het BOp. Het stuk 

speelt zich af in een cafeetje. Een groepje bevriende ouderen houdt er wekelijks hun bijeenkomst. 

Zo ook deze week… Aan de hand van de tips uit de campagne ‘Fit in je hoofd’ pakken zij op ludieke 

wijze hun eigen geestelijke gezondheid aan 

 
Organisatie: Brussels Ouderenplatform i.s.m. GC De Markten en Logo Brussel 
Locatie: GC De Markten Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel 
Inschrijven via het Brussels Ouderenplatform, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel 02  210 04 60 
 


