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Waarom? Waarom niet!
Net zoals je fysieke gezondheid, kan je je mentale gezondheid trainen. We weten vaak 
heel goed wat we moeten doen om onze fysieke conditie op punt te houden, maar 
weten we dat ook voor onze mentale conditie? 

De grootste drempel om aan onze mentale gezondheid te werking is taboe. Geestelijke 
gezondheid is enkel het ontbreken van een psychische aandoening. Fout! Mentale 
gezondheid is voor iedereen belangrijk, iedereen is psychisch kwetsbaar.

De sleutel is veerkracht, het vermogen om je aan te passen aan 
negatieve ervaringen. Je veert als het ware terug. 
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Organiseer een geestelijk 
gezonde actie
Neem een kijkje in deze inspiratielijst en kies wat jij met jouw organisatie wil doen. Let 
op: dit hoeft niet groots te zijn, alle acties leveren een grote bijdrage.

Je kan ook zelf met een geestelijk gezonde actie op de proppen komen. Maak hierbij de 
link met veerkracht of de slogan ‘Samen veerkrachtig’. We helpen je hier graag bij.

Nog enkele tips voor je aan de slag gaat

• Wees voldoende kritisch: zorg ervoor dat je activiteit aansluit op het thema samen 
veerkrachtig.

• Gebruik sociale media om tamtam te maken voor je event.
• Toneelstuk of film gepland? Bekijk de voorstelling altijd vooraf en doe een  

nabespreking: je zet er de hoofdboodschap mee in de verf en countert mogelijke 
negatieve reacties.

• Ga niet met de eerste de beste spreker in zee. Vraag raad aan Logo Oost-Brabant, 
zij helpen je graag een handje.

• Kijk uit met een thema als zelfdoding. Bekijk de richtlijnen voor media en theater.
• Maak foto’s en filmpjes en schrijf een verslag. Leuk voor de deelnemers en ideaal 

om je publiek warm te maken voor de volgende editie.

Bij Logo Oost-Brabant verzamelen we alle initiatieven. Hou je ons op de 
hoogte van jouw plannen? Mail naar liesbeth@logo-oostbrabant.be, bel 
016 89 06 05 of registreer je actie online.

Past het binnen jouw organisatie niet om in de maand oktober een concrete actie op te 
zetten? Geen probleem! Je kan de suggesties en materialen ook op een ander moment 
tijdens het jaar gebruiken. Ook dan kan je op ondersteuning van het Logo rekenen. 

Het is ook altijd leuk om acties te koppelen aan speciale data. Enkele suggesties. 

1 maart = Complimentendag 
20 maart = Internationale Dag van het Geluk 

21 maart = Internationale Dag tegen Racisme en 
Discriminatie 

7 april = Wereldgezondheidsdag 
30 juli = Internationale Dag van de Vriendschap 

10 september = Dag van de Suïcidepreventie 
21 september = Dag van de Eenzaamheid 

10 oktober = Werelddag Geestelijke Gezondheid 
17 oktober = Dag van de Eliminatie van de Armoede 

20 december = Werelddag van de Solidariteit



  5  

Bestaande campagnes 
en promotiematerialen
Fit in je hoofd 

Fit in je hoofd is een campagne die 10 stappen beschrijft waarmee je je mentale 
gezondheid een boost geeft. Op www.fitinjehoofd.be kan je je aanmelden op een online 
coachingsplatform. Daar start je met een zelftest en krijg je advies op maat. Nadien kan 
je aan de slag. Er is nu ook een app.

BROCHURE
Informatie over de 10 tips van Fit in je Hoofd in een handig zakformaat 

AFFICHE    

ROLL-UP BANNERS 
Reeks van 11 banners: één per tip en een overzichtsbanner met de 10 tips (voor binnen)

E-MAILS 
10 kant-en-klare e-mails per stap met telkens bijhorende filmpjes of oefeningen. Je kan 
de e-mails eenvoudig doorsturen naar je adressenbestand: je collega’s, de leden van je 
vereniging...

ARTIKELS 
10 kant-en-klare artikels per stap

ACTIE
Maak www.fitinjehoofd.be bekend en help mensen hun weg te vinden 
naar het online coachingsplatform.
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NokNok 

www.noknok.be is een website voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De site bevat informatie 
en opdrachten om je goed in je vel te voelen. Vier knaltips staan centraal. Je vindt er 
inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Ook jongeren met een dipje of tegenslag kunnen op de site terecht. Via een eigen 
‘avatar’ kunnen ze hun verhaal delen met anderen. Ze krijgen hierop een passend 
psychologisch advies. 
 

KAARTJES
De postkaartjes nodigen jongeren uit naar www.noknok.be te gaan. Op de achterzijde 
kan je een boodschap schrijven. 

AFFICHES (3 VERSIES)

STICKERS (6 VERSIES)

 
POLSBANDJES

ACTIE
Maak www.noknok.be bekend bij jongeren van 12 tot 16 jaar.
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Moodwall

Wil je het spreken over gevoelens onder de aandacht brengen van het grote publiek, kies 
dan voor een publiekstrekker: een moodwall met 20 verschillende gevoelsbuttons.  

Zet de moodwall neer op een drukbezochte, publieke plaats. Het kleurenpallet van de 
banners en de buttons werkt als een magneet en nodigt mensen uit om te kijken, een 
button te nemen en te dragen. 

De moodwall motiveert mensen om  een gesprek aan te gaan. Ook mensen die 
geen button kiezen, worden geïnspireerd om over hun gevoelens na te denken. 

Wedden dat de pers jouw actie mee in de kijker zet?

PRIJS
Een set kost 1 euro en bestaat uit 10 buttons van 10 verschillende emoties. De emoties 
in de set zijn: bezorgd, enthousiast, moe, gelukkig, gestrest, triest, hoopvol, verward, 
trots, content. 

ACTIE
• Koop de buttons aan bij het Logo en bevestig ze 

op een zelfgemaakte moodwall
• Leen bij het Logo de bijhorende banners en de A3-borden uit

Fit in je hoofd-wandelroute 

Wandelen is gezond voor lichaam en geest. Je kan alleen wandelen om rust te ervaren 
of samen wandelen en een goed gesprek voeren.

PANCARTES
Je kan de pancartes gratis uitlenen bij het Logo.

ACTIE
Stippel een ‘Fit in je hoofd’-wandelroute uit langs mooie plekken in de 
buurt. Fleur deze route op met 10 pancartes met telkens een tip en 
een vraag over veerkracht. Selecteer op het einde een winnaar.
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Spelmateriaal voor 
kinderen en jongeren
De spelen in deze spelkoffers versterken de 5 beschermende factoren die jongeren 
wapenen tegen geestelijke gezondheidsproblemen. 

1. Sociale participatie: ‘ik hoor erbij’ 
2. Zelfmanagement: ‘ik kan en mag sturen’ 
3. Zelfachting: ‘ik ben oké’ 
4. Omgevingskwaliteit: ‘ik word ondersteund’ 
5. Emotionele verwerking: ‘ik (k)en mijn gevoelens’  

Spelkoffer en spelen voor basisonderwijs

BABBELSPEL
Het Babbelspel nodigt om op een speelse manier uit een aantal sociale vaardigheden 
te oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten. De vaardigheden zijn verdeeld in 6 
rubrieken: het uiten van meningen, praten over een onderwerp, praten over de eigen 
persoon, rollenspel, inzicht in sociale vaardigheden en non-verbalen communicatie.

KINDERKWALITEITENSPEL
Ieder kind heeft kwaliteiten en talenten. Vaak weten kinderen niet welke waarden ze 
hebben voor hun omgeving, ouders en andere kinderen. Het kinderkwaliteitenspel helpt 
kinderen zich hiervan bewust te worden. Met behulp van de kaartjes in dit spel maken 
ze op een leuke manier kennis met hun kwaliteiten.

DE KRACHT VAN DE ACHT
Het Kracht van 8 Kaartspel bestaat uit kaarten met positieve uitspraken als “Ik durf 
eerlijk te zijn” en “Iedereen hoort erbij”. Op elke kaart staat een vrolijke tekening die 
de uitspraak kracht bij zet. Met het kaartspel kunnen 8 coöperatieve gezelschapsspel-
len gespeeld worden, niet tégen, maar mét elkaar. Door de coöperatieve spelvormen 
leren de kinderen samenwerken, overleggen en creatief denken. Het feit dat niemand 
afvalt of wordt bekritiseerd, heeft een positief effect op de sfeer in de groep en de 
ontwikkeling van eigenwaarde en zelfwaardering. 

VLIEG ERIN
Vlieg Erin! is een educatief pakket over welbevinden, talenten en waardering. Het 
pakket is geïnspireerd op de positieve psychologie om op een waarderende manier 
te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De leraar volgt 
samen met de klas een parcours door een pretpark. Langs vier roetsjbanen krijgen leer-
lingen bouwstenen voor meer zelfinzicht, veerkracht en welbevinden. De roetsjbanen: 
Wie ben ik?, Wanneer ben ik gelukkig?, Wat als het moeilijk gaat? En Hoe ondersteunen 
anderen mij?. 

ACTIE
Leen de koffer gratis bij het Logo. Je kan de spelen ook 
apart verkrijgen.
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Spelkoffer en spelen voor secundair onderwijs

3D DENKEN DURVEN DOEN
De spelers worden verdeeld in teams. Ze wandelen door een fictieve stad en moeten 
zo snel mogelijk de school bereiken. Om hun eindbestemming te bereiken moeten de 
deelnemers opdrachten vervullen, meningen uitwisselen en vragen beantwoorden over 
de onderwerpen die in 3D aan bod komen: gezondheid, ruzie, seksualiteit, agressie, 
middelengebruik, multimedia en welbevinden.  

BODYTALK
Met BodyTalk werk je in klasverband aan het ontwikkelen van eigenwaarde, zelfwaar-
dering en goede sociale contacten en vaardigheden om te leren omgaan met problemen 
of wanneer je niet lekker in je vel zit. De leerlingen maken in groepjes oefeningen die 
vooral bedoeld zijn om discussies uit te lokken over hun zelfbeeld en de manier waarop 
ze naar hun lichaam kijken. Zo worden ze bijvoorbeeld meer weerbaar tegen de invloed 
van beelden in de media van onrealistische schoonheidsidealen.

BROODJE SPÉCIALE
Met dit spel kan je op een leuke manier met de thema’s anders-zijn en diversiteit aan 
de slag gaan. Hierbij willen we vooral dat jongeren nadenken over deze thema’s, dat 
ze elkaars mening hierover kennen, dat ze vaardigheden eigen maken, dat ze inzien dat 
ieder van ons anders en uniek is en dat deze diversiteit net een verrijking is.

CONNECTED
De jongeren van vandaag staan continu met elkaar in verbinding. Online zijn ze verbon-
den met de halve wereld. Maar hoe reëel is dat contact? In welke mate voelen jongeren 
zich eenzaam? De methodiekenmap Connected speelt in op een behoefte die niet altijd 
wordt uitgesproken, écht contact. Wie geeft er immers graag toe aan zijn eigen 
eenzaamheid? En toch bestaat het. Op grote schaal, volgens vele docenten.

CONTACTDOOS
De spelers krijgen een beter inzicht in en begrip voor elkaars leefwereld, behoeften, 
verlangens, problemen en drijfveren. De thema’s communicatie, opvoeding, relaties 
en seksualiteit, risicogedrag en genotsmiddelengebruik, school en vrije tijd komen aan 
bod. Op die manier maken we deze thema’s bespreekbaar. Dit spel kan door jongeren 
en/of ouders gespeeld worden.

DE GELUKZAK
De Gelukzak is geïnspireerd op de 
positieve psychologie en legt de 
nadruk op de maakbaarheid van het 
leven. We kunnen er niet altijd op 
rekenen dat de zon schijnt en dat 
het geluk aan onze kant staat. We 
moeten er soms ook wat voor doen. 
Eén advies: neem het geluk in eigen 
handen. Daar draait het om in De 
Gelukzak.
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DE GELUKZOEKERS
Het kant-en-klare pakket ‘De gelukzoekers’ leert jongeren hun mentale veerkracht 
en geluksgevoel versterken. Het spel is geïnspireerd op de positieve psychologie. 
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er strategieën zijn die je geluk en mentale 
fi theid kunnen bevorderen. Deze vormen de basis van de zeven gelukslijnen van het 
CM-geluksplan. Via het spel en de bijhorende lessenreeks van ‘De Gelukzoekers’ spoor 
je met je leerlingen langs die zeven gelukslijnen en zet je hen aan om werk te maken 
van hun eigen geluk.

EIGEN WIJSHEDEN SPEL
Het eigen wijsheden spel bestaat uit 144 kleurrijke kaarten. Op de voorzijde van de 
kaart staat een citaat, op de achterzijde staat een vraag die aan dit citaat gekoppeld 
is. De citaten en de vragen zijn in zes verschillende thema’s ondergebracht: relaties, 
leiderschap, communicatie, zingeving, verandering en persoonlijke ontwikkeling. Door 
de vragen te beantwoorden brengen de spelers deze thema’s aan de orde en leren ze 
zichzelf en de ander (beter) kennen. Door de vraag aan een citaat te koppelen, raken 
de spelers sterker betrokken bij de vraag en wordt hun creativiteit gestimuleerd. 
Hierdoor vinden ze veel makkelijker een passend antwoord op de vraag.

FF DOWN
‘ff  down’ stimuleert jongeren en hun omgeving om gevoelens correct te (h)erkennen 
en uiten. Ook tijdig hulp zoeken wanneer sombere gevoelens een lange tijd aanslepen 
en dreigen uit te monden in een depressie én weten waar je hiervoor terecht kan, zijn 
belangrijke aandachtspunten. 

GEVOELSWERELDSPEL
Gevoelens spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze beïnvloeden ons gedrag. Daarom 
moet je ze leren kennen en begrijpen. Heel veel mensen vinden het echter lastig hun 
gevoelens te verwoorden. Door het spelen van dit spel wordt dit gemakkelijker.

KWALITEITENSPEL
Het kwaliteitenspel bestaat uit 140 speelkaarten. Op elke speelkaart staat een 
karaktereigenschap. Op de helft van de speelkaarten staan woorden die kwaliteiten 
aanduiden: fl exibel, creatief, betrouwbaar… Op de andere helft staan minder goede 
kanten of valkuilen: arrogant, slordig… Door de kaarten te gebruiken krijgen de spelers 
een beter beeld van hun kwaliteiten en valkuilen. Bovendien leren de spelers zo welke 
kwaliteiten ze graag willen ontwikkelen.

PERSONA
Persona bestaat uit portret- en actiekaarten. De speelkaarten vormen een leidraad om 
een gesprek over relaties te voeren. De portretkaarten geven fi ctieve personages weer. 
De actiekaarten stellen de relaties tussen deze personages voor. Aan het begin van 
het spel gebruiken de deelnemers de actiekaarten om relaties te verzinnen tussen de 
fi ctieve personages. Na een tijdje spelen, leggen de spelers de portretkaarten aan de 
kant en passen ze de actiekaarten op eigen relaties toe.
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VLINDERSLAG
Vlinderslag laat de spelers van gedachten wisselen over geweld: verbaal/fysiek/
psychisch geweld, steaming, pesten, vandalisme… De kern van het spel bestaat uit 15 
tekeningen. Elke tekening beeldt een gewelddadige situatie uit. De spelers krijgen de 
kans om hun gevoelens over deze situatie te uiten. Hiervoor gebruiken ze de
gevoelskaart die ze bij de aanvang van het spel ontvingen.

ENERGIZE!
In Energize 2! verzamelde Leefsleutels 101 werkvormen om in de klas mee aan de slag 
te gaan. Het zijn spelideeën die niet alleen in de les Leefsleutels, maar ook in andere 
lessen, activiteiten of projecten kunnen gebruikt worden: opwarmers, ijsbrekers, 
groepsverdelers, samenwerkingsopdrachten, doe-oefeningen… Er is bij elke werkvorm 
ruim aandacht besteed aan doelstellingen, reflectievragen en suggesties.
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Workshops
Hieronder vind je een greep uit de mogelijke workshops. Contacteer het Logo voor een 
lesgever. Op zoek naar een andere workshop? Ook daarvoor kan je bij ons terecht.

Fit in je hoofd
 
Met Fit in je hoofd, goed in je vel werk je aan je geestelijke gezondheid in 10 stappen. 
De bijhorende workshop is interactief en biedt handvatten zodat je deze 10 stappen 
thuis uit kan testen. 

Net zoals je fysieke gezondheid kan je je mentale gezondheid verbeteren door te 
trainen. Zo verhoog je je veerkracht en weerbaarheid. Het leven zit boordevol uitda-
gingen. Hoe groter je veerkracht, hoe beter je hiermee om kan gaan.

Duur: 2 uur
Groepsgrootte: 10 tot 25 personen
Kostprijs: 120 euro per sessie + verplaatsingskosten 

Zilverwijzer – Goed in je vel op 60+

Ook op oudere leeftijd verandert er veel: pensionering, verlies van familie of vrienden, 
ziekte, kleinkinderen, meer tijd voor jezelf, mantelzorg… Weerbaar zijn en blijven is 
belangrijk voor een goede levenskwaliteit. Maar hoe doe je dat?

Hoe help je ouderen om mentaal sterk in het leven te staan? Zilverwijzer is een traject 
van 6 sessies waarbij 60-plussers onder professionele begeleiding leren omgaan met de 
uitdagingen van het ouder worden.
 

Duur: één tot zes themasessies van telkens twee uur 

 

Groepsgrootte: 5 tot 12 personen
Kostprijs: 120 euro per sessie + verplaatsingskosten

Kijk ook eens op  www.fi tinjehoofd.be/zilverwijzer.

Zilverwijzer voor Woonzorgcentra

Met Zilverwijzer in Woonzorgcentra maak je een (positieve) geestelijke gezondheid 
bespreekbaar bij zowel bewoners als bij het personeel. En is er aandacht voor doorver-
wijzing naar hulpverlening indien nodig.

Er zijn 3 fasen
1. Voortraject: personeel en bewoners kennis laten maken met Zilverwijzer 

in Woonzorgcentra, geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en taboes 
doorbreken.

2. Groepssessies: de Zilverwijzer groepscursus voor bewoners onder begeleiding van 
een personeelslid (die de training heeft gevolgd) of een freelance begeleider.

3. Nazorg: opvang na de groepssessies en doorverwijzing naar de hulpverlening 
indien nodig.

Duur: 1 tot 6 themasesies van telkens 1 uur
Groepsgrootte: 8 tot 12 personen
Kostprijs: 60 euro per uur + verplaatsingskosten
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Goed Gevoel Stoel – voor kansengroepen

1 op de 7 mensen in onze maatschappij heeft het moeilijk, iedere dag. Ze hebben 
problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen… De ‘Goed-ge-
voel-stoel’ helpt maatschappelijk kwetsbare mensen met het versterken van hun men-
tale veerkracht. Het traject is een laagdrempelige manier om met lotgenoten aan een 
goed gevoel te werken en het vast te houden. ‘Goed-gevoel-stoel’ staat symbool voor 
‘Geef je goed gevoel een stevige stoel’ en is de verzamelnaam voor 3 bijeenkomsten.

Het traject bestaat uit 3 praatsessies van ongeveer 2,5 uur. Tijdens de praatsessies 
leert de groep de goed-gevoel-stoel kennen. De vier poten vertegenwoordigen elk een 
manier om net als een stoel op je poten te staan: hulp en steun zoeken, jezelf bescher-
men, goed doen en jezelf graag zien. Na de sessies volgen een reeks goed-gevoel-acties 
in groep.

Duur: 2,5 uur per sessie - 3 sessies in totaal
Groepsgrootte: 8 tot 12 personen
Kostprijs: 150 euro per sessie + verplaatsingskosten

 

Kijk ook eens op www.goedgevoelstoel.be.

Suïcidepreventie

Als je binnen je professionele context vaak met mensen in contact komt, is het belang-
rijk dat zelfdoding een bespreekbaar thema is. Maar met iemand praten over zelfdo-
ding of zelfdodingsgedachten is niet gemakkelijk.

Wil jij je beter wapenen voor zo’n gesprek? En op een gepaste wijze leren omgaan met 
zelfdoding? Volg dan de vorming suïcidepreventie. Daarin leer je onder andere hoe je 
het gesprek aanpakt en hoe je signalen herkent.

Zelfmoord is een uiterst complex probleem, waarbij meer dan één oorzaak speelt. 
Bovendien doen er nog heel wat misverstanden over zelfmoord de ronde. De vorming 
helpt deze misverstanden uit de wereld.

Er bestaan vormingen op maat van
• een brede doelgroep
• artsen en ander medisch personeel
• specifi eke doelgroepen als jongeren, ouderen, holebi’s…
• bedrijven

De vormingen combineren theorie en praktijk. Je leert er de nodige vaardigheden en 
kan ervaringen uitwisselen. 

Kijk ook eens op www.zelfmoord1813.be/vormingen.



  14  

Zo gek nog niet?! 

Elke actie die het belang van geestelijke gezondheid in de verf zet en het taboe door-
breekt door te zeggen ‘Samen veerkrachtig’ verdient zijn plaats in deze lijst. Belangrijk 
hierbij is te focussen op het positieve: liever een vorming over de kracht van kwets-
baarheid dan over depressie.

Laat je inspireren

Creativiteit troef
Geef de school, kunstaca-
demie, muziekschool of 
cursisten fotografie een 
opdracht over emoties en 
mentaal welzijn. Breng het 
resultaat tijdens de actie-
week in het straatbeeld, 
culturele centra of open-
bare gebouwen. 

Filmavond
Organiseer een filmavond 
gelinkt aan geestelijke 
gezondheid mét een voor- of 
nabespreking. 

www.ooitalzogereageerd.be 
helpt je om het praten over of 
reageren op psychische proble-
men beter te doen verlopen.

Relaxhoek
Bezoekers brengen wat 
tijd door in openbare 
gebouwen. Installeer een 
makkelijke zetel/ligstoel, 
een rustig muziekje, 
misschien een gezond 
borrelhapje.

Goed-gevoel-muur 
Installeer een Goed-ge-
voel-muur: een muur met 
spreuken, gelukstips, foto’s 
of gedichten. Voorzie 
post-its om complimenten 
op de muur te kleven of een 
wensboom te maken. Mooi, 
laagdrempelig en gegaran-
deerd een goed gevoel. 

Workshop Slam Poetry
Onder begeleiding gaan 
jongeren aan de slag om 
hun gevoel om te zetten 
in woorden en dit in 
een mooie rap-versie te 
gieten.

Levende bibliotheek
Ontleen levensechte ver-
halen. En ontmoet mensen 
van vlees en bloed met een 
inspirerend verhaal over ver-
lies, hoop, herstel, verdriet, 
geluk en ziekte. Elke verhaal 
is een begin van een goed 
en persoonlijk gesprek, één 
op één.

Flashmob
Werk samen met een groep: 
verras mensen op straat 
met een flashmob over 
veerkracht en doorbreek het 
taboe.

Boeken
Nodig een auteur uit om het 
te hebben over zijn boek.

Kletsbode 
Organiseer samen met vrij-
willigers een bezoekdienst 
in je buurt of gemeente. 
Veel mensen krijgen geen of 
weinig bezoek. Een babbel 
kan hen veel deugd doen. 
Geef de mensen tijdens je 
bezoek een boekje van Fit 
in je hoofd.

A healthy mental break
Geef eens een andere 
invulling aan de 
middagpauze. Een 
sessie yoga, een 10.000 
stappenwandeling, 
relaxatie-oefeningen...

Complimenten
Een complimentje krijgen én 
een geven zorgt niet enkel 
voor een goed gevoel, maar 
bevordert ook de prestaties, 
maakt het werk makkelijker 
en leuker, kost weinig, leidt 
tot grootse resultaten en... 
doet deugd.

5-minuten-break
Trakteer voorbijgangers, 
personeel of bezoekers op 
een verwenkoffie. Zo geef 
je hen de gelegenheid om 
hun activiteiten 5 minuten 
te onderbreken, tot rust te 
komen of een babbeltje te 
slaan. Of pak het creatief 
aan. Doe eens gek!

Karikatuur
Maak karikatuurtekenin-
gen van iemand waarbij 
je zijn positieve eigen-
schappen in de verf zet.

Soep
Maak een grote kom soep 
en serveer ze in de Te 
Gek- tassen.
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Boek in de kijker 
De bibliotheek is de 
perfecte plek voor een 
informatiestand. Plaats 
tijdens de 10-daagse 
boeken in de kijker die 
aansluiten bij het thema 
veerkracht.

Over de muur kijken
Ga als organisatie of 
vereniging voor een leuke 
en leerrijke uitstap naar 
een zorginstelling en 
doorbreek zo het taboe.

Taboe tattoos
Maak kleeftattoos met 
opschrift ‘Gelukkig zijn 
we niet altijd gelukkig’, 
‘Prettig Gestoord’, ‘Denk 
niet wit, denk niet zwart, 
maar in de kleur van je 
hart’.

Speeddaten
Is er een grote afstand 
tussen diensten en 
personeelsleden? Laat ze 
kennis maken met elkaar 
op een originele manier. 
Gebruik gespreksstarters, 
korte vragen of stellingen 
om het ijs te breken.

Gekke fietsen
Huur gekke fietsen als 
aandachtstrekker op een 
infostand. Laat voorbij-
gangers ontdekken dat 
ook gekke fietsen oké 
zijn.

Nog niet gek genoeg? 
Bekijk alle geregistreerde 
acties van vorig jaar.

Spreuken
Verspreid tijdens de week van de geestelijke gezondheid tal van spreuken die voorbij-
gangers, bezoekers inspireren of het positieve in hen naar boven laten komen. Hang 
ze  aan ramen van openbare gebouwen, schilder ze op muren, verspreid ze onder de 
inwoners in de vorm van raamaffiches, in de etalages van winkels en horeca… 

Enkele voorbeelden
• De deur van het geluk gaat naar binnen open.
• Pak de zon en straal.
• Als je uit de pas loopt, maak je het mooiste ritme.
• Elke wijze uil begon als uilskuiken.
• Het gaat er niet om dat je binnen de lijntjes kleurt. Het gaat erom dat je 

je eigen tekening maakt.
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Communicatie
Nog geen fan van de Facebookpagina van Logo Oost-Brabant? Klik dan snel op ‘Vind 
ik leuk’. Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid zie je er verschillende 
positieve, veerkrachtbevorderende en taboedoorbrekende items verschijnen die je kan 
liken of sharen.

Nuttige links
 
www.samenveerkrachtig.be
www.fitinjehoofd.be
www.noknok.be
www.geestelijkgezondvlaanderen.be
www.zelfmoord1813.be
www.ooitalzogereageerd.be

ACTIE
Mag het wat meer zijn? Vraag bij het Logo een reeks voorstellen van 
posts voor je eigen sociale media aan.



Klaar voor actie? Of zin in meer?
Contacteer Liesbeth van Logo Oost-Brabant op liesbeth@logo-oostbrabant.be 
of op 016 89 06 05.

www.logo-oostbrabant.be
www.facebook.com/LogoOostBrabant
@LogoOostBrabant

Geluk is geen kathedraal,

misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal,

misschien een klein carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos

blauw, maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,

‘t is hooguit ‘n ballonnetje.

Toon Hermans

Geluk is geen kathedraal,

misschien een klein kapelletje.


