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Je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: 
wat is dat precies? 

Om op die vraag te antwoorden, verza-
melde Gezond Leven alle belangrijke 
wetenschappelijke kennis over geluk in 
‘de geluksdriehoek’.

In deze workshop leer je de geluksdrie-
hoek van dichtbij kennen. We toveren 
de informatie uit de driehoek tot leven 
zodat je zelf aan de slag kunt met je 
geluksgevoel. 

Dit is een interactieve workshop waarin 
je samen met een groep direct stappen 
onderneemt om een geluksgevoel te 
creëren.  

5/10 en 7/10 van 18u30-21u30
8/10 van 10u00 tot 13u00

Geluk zit in een klein driehoekje

WORKSHOP 

1/10

Ingrid De Jonghe startte 11 jaar geleden 
TEJO (Therapeuten voor jongeren).   
 
Ze kijkt in deze lezing naar de evolutie 
van TEJO, laat haar licht schijnen op 
de jongeren vandaag en het belang van 
preventie.  Wat is er op dit moment voor 
jongeren belangrijk? Hoe kunnen jonge-
ren ook iets betekenen in onze samen-
leving? En hoe kunnen volwassenen dit 
ondersteunen? Ze maakt graag de link 
met We(l)zijn jong, een rondreizende 
belevingsexpo voor jongeren die hun be-
langrijke info aanreikt over hun rechts-
positie, persoonlijk welzijn en concrete 
hulpverlening. Dit doen ze op een inter-
actieve manier.

van 18u00 tot 19u30

LEZING

Mentaal welzijn bij jongeren 
door Ingrid De Jonghe

4/10

Of je nu zorgt voor je vader, partner, 
zoon, vriend, buur of een kennis. Zorgen 
voor iemand kan veel van je vragen. 

In deze vorming staan we stil bij de 
draagkracht en draaglast van mantel-
zorgers. Hoe ziet je mantelzorgsituatie 
vandaag, morgen en op lange termijn er-
uit? Hoe kan je ervoor zorgen dat de zorg 
haalbaar blijft voor jezelf, de mantelzor-
ger en de betrokken personen? 

We overlopen tal van tips, diensten en 
mogelijke hulpmiddelen die je daarbij 
kunnen ondersteunen.  

van 18u30 tot 20u00

WORKSHOP

Mantelzorger?  
Hoe zorg je ook voor jezelf?

Gratis online aanbod

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid



6/10

Het voorbije jaar hebben veel jongeren 
heel wat tijd besteed aan gamen. Ou-
ders kunnen zich daar soms zorgen over 
maken. 

Tijdens deze webinar geven we meer 
informatie over gamen: Wat is gamen? 
Wat maakt het zo aantrekkelijk? Wat 
zijn voor- en nadelen? Wanneer wordt 
het gamen problematisch? Wat kan je als 
ouder doen? 

We geven tips over het maken van af-
spraken en het praten over gamen met 
je kind.  Voor ouders van kinderen van 10 
tot 15 jaar.

van 20u00 tot 21u30

WORKSHOP

Gamen - Hoe ga je daar als ouder 
mee om?

11/10

Katrien Jacobs levenspad wordt al sinds 
haar 17de doorkruist met angst en panie-
kaanvallen. 

In haar herstelboek vertelt ze meer over 
hoe ze angst als een bondgenoot heeft 
moeten leren beschouwen. 

Ze gelooft oprecht dat ze niet alleen 
staat in haar verhaal en wil dit graag met 
jou delen. Ze vertelt daarom meer over 
haar herstel en gaat in gesprek met Tom 
Vansteenkiste van de Herstelacademie 
aan de hand van vragen.

van 20u00 tot 21u00

INTERVIEW

Mijn herstelboek 
door Katrien Jacobs

5/10

Warme William is een blauwe beer die 
staat voor kwetsbaarheid bespreekbaar 
maken.   

Wil jij werken rond mentaal welbevinden 
met je leerlingen?

Sluit dan aan bij dit infomoment. 

Leerkrachten krijgen meer informatie 
over hoe ze kunnen inzetten op geeste-
lijke gezondheid op school en leren hoe 
je met Warme William aan de slag kan in 
de klas.

van 9u00 tot 10u00
en van 16u30 tot 17u30

INFOMOMENT

Warme William in het onderwijs

Schrijf snel in via 
www.logoantwerpen.be/gratis-online-programma


