
   

Beste lezer, 

 

Naar aanleiding van de bekendmaking van onze najaarsprogrammatie sturen wij 

jullie deze nieuwsbrief. Allereerst hopen wij dat jullie allemaal in goede gezondheid 

verkeren en wensen wij iedereen sterkte in deze periode. 

 

Ondanks de woelige periode waarbij onze flexibiliteit en veerkracht extra op de 

proef werden gesteld, blijven we hoopvol en positief gestemd. 

 

Zeker nu de scholen terug opengaan, trekt de versoepeling van de COVID-19 

maatregelen zich ook door naar onze leslocaties. Verder in deze nieuwsbrief lezen 

jullie hier meer over. 

 

Veel hangt natuurlijk af van hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. De 

onzekerheid die dat met zich meebrengt begrijpen wij erg goed en ervaren wij zelf 

ook.  

 

Hiermee hebben we rekening gehouden bij inschrijving. Lees gerust verder om te 

weten te komen wat dit concreet betekent. 

 

Je vindt deze nieuwsflits ook via de website en de Facebookpagina van de 

HerstelAcademie. 

  

 

1.  Cursus volgen bij HerstelAcademie in tijden van COVID-19 
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Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren. Onze leslocaties zijn aangepast 

aan de overheidsmaatregelen die zullen gelden op het moment dat de cursus of 

workshop doorgaat. Dit betekent concreet: 

 

- dat de cursussen van HerstelAcademie dit najaar doorgaan in ruime lokalen die 

het toelaten om de nodige sociale afstand te bewaren.  

- dat goede ventilatie van het leslokaal en handhygiëne aandachtspunten zijn.  

 

Nieuw is bovendien de mogelijkheid om in te schrijven voor online cursussen van 

HerstelAcademie Gent of een andere regio. Lees hier ook meer over in een 

artikel op de website van Geestelijk Gezond Vlaanderen. 

 

Indien overheidsmaatregelen het niet toelaten dat een cursus op locatie doorgaat, 

dan zullen cursisten de keuze krijgen om de cursus (indien mogelijk) online te 

volgen, of om uit te schrijven (met terugbetaling van het cursusgeld).  

 

Vóór aanvang van de eerste les worden cursisten persoonlijk geïnformeerd over de 

veiligheidsmaatregelen die gelden voor de cursus.  

 

 

2.  Online cursus aanbod  

 

Dat een moeilijke situatie ook kan leiden tot vernieuwing blijkt uit het online 

cursusaanbod dat reeds in verschillende regio’s van start is gegaan. 

 

Ook in regio Gent bijt de cursus ‘Hoe kan ik mijn slaap verbeteren?’ de spits af. 

Deelnemers ontvangen vooraf via de trainers de nodige info en aanmeldlink om vlot 

en veilig aan de cursus te kunnen deelnemen. 

We wensen trainers en cursisten alleszins veel succes toe! 
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Inschrijven voor een online cursus doe je net als elke andere cursus via website, 

mail of telefonisch. 

 

Een cursist die een online sessie volgde in een andere regio getuigt: 

 

‘Vol ongeduld heb ik de eerste dag gewacht tot ik kon proberen in te loggen. Het 

lukte me. Weer een drempeltje verder.  

Druppelsgewijs meldden zich de 5 deelnemers van ons groep aan. Wat eerst als 

ongemakkelijk aanvoelde, transformeerde zich tot een fijne denktank 

over herstel in jezelf. Natuurlijk zijn er aspecten die we nu als nadeel ervaren, 

maar 

het feit dat we kunnen praten met lotgenoten, en ideeën uitwisselen, mensen 

stimuleren en mee inspireren in tijden waarop elk menselijk contact verboden 

wordt, is een godsgeschenk. We verliezen geen tijd in files, of om parkeerplaats te 

zoeken. We missen geen trams of bussen in de stromende regen. Nee, we zitten 

veilig thuis, met hopelijk een warme kop koffie. 

Ooit schreef Bas Heijne “Afstand is goed om jezelf opnieuw uit te vinden”.  

Hij had toen gelijk. Nooit had ik gedacht een online herstelsessie te kunnen volgen, 

laat staan er daadwerkelijk energie uit te halen. Maar ik ben ervoor gewonnen, dat 

wanneer deze sessies op deze respectvolle manier kunnen doorgaan, we een nieuwe 

dimensie in hulpverlening kunnen aanbieden in de toekomst.’ 

 

 

3.   1 tem 10 oktober 2020: 10 daagse van de Geestelijke 

Gezondheid 

 

Ook dit jaar helpt HerstelAcademie regio Gent het stigma rond geestelijke 

gezondheid mee doorbreken. Via een infosessie en workshop op 6 oktober richten 

we ons naar een breed publiek, laten we je proeven van onze werking en wie weet …. 

smaakt dit naar meer? 



Hou de programmatie in het oog via www.samenveerkrachtig.be/! 

 

         

 

Wij organiseren tijdens deze 10-daagse op 6 oktober twee gratis activiteiten in 

Gent:  

• 'HerstelAcademie: iets voor mij, of voor mijn cliënt?' Deze infosessie is een 

eerste kennismaking met de visie en werkwijze van de HerstelAcademie. 

• 'Jouw groei in beeld' Via beeldende oefening wil deze krachtgerichte 

workshop inspireren en aanwakkeren in ons herstelproces. Deze workshop 

laat tevens toe om al doende kennis te maken met de HerstelAcademie 

De sessies zijn apart te volgen, inschrijven is noodzakelijk en kan enkel bij de 

HerstelAcademie Gent, via de website, mail of telefoon. 

 

 

4.    Voor jou getipt ... 

 

Boeiend artikel over Veerkracht in Corona tijden: 

Trimbos.nl | Mentale problemen tijdens corona in een ander daglicht 

 

‘Coronakriebels’ : Op deze webpagina van Geestelijk Gezond Vlaanderen staan 

veel tips en goede links verzameld. Lees je sterk! 
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Prettige vakantie! 
 

 
   

  

Meer informatie en inschrijvingen: 

•  www.herstelacademie.be/gent 

https://herstelacademie.us7.list-manage.com/track/click?u=afba40b578f19a29ef00eca80&id=c5827e7cb5&e=57c140c7e3
https://herstelacademie.us7.list-manage.com/track/click?u=afba40b578f19a29ef00eca80&id=756b86c5db&e=57c140c7e3


 

•  ovl-gent@herstelacademie.be 

•  0496/03 04 48 (bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12u) 

 

 

 

Lid van: De Vlaamse werkgroep 
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Ons postadres is: 

Herstelacademie Oost-Vlaanderen Regio Gent 
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Add us to your address book 

 

 

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 
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