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FICHE 10 
INTRODUCTIE PER ACTIVITEIT 

 

Welkom op deze [activiteit],  

“Als we maar gezond zijn.” Hoe vaak nemen we die woorden niet in de mond. En meestal denken we 

dan spontaan aan fysieke gezondheid. Gezond opgroeien, gezond ouder worden, … komt meteen in 

ons op. Maar er zijn meerdere kanten aan gezondheid. Zo mogen we ook de geestelijke gezondheid 

niet vergeten. Je fit en gezond voelen betekent ook een gezonde geest in een gezond lichaam. Ook 

daar willen we aandacht aan besteden.  

In het kader van het geestelijk gezondheidsbeleid in onze gemeente, organiseren wij enkele 

activiteiten om alle inwoners de kans te geven zich beter of nog beter in hun vel te voelen. Je goed in 

je vel voelen, daar kan je aan werken. We baseren ons hier op de stappen van de ‘Fit in je hoofd, 

goed in je vel’- campagne, die de Vlaamse Overheid enkele jaren geleden lanceerde. De 10 stappen 

die je op weg kunnen zetten naar een gelukkiger leven, proberen we hier in praktijk te brengen. Je 

zal merken dat het hier gaat over zeer eenvoudige tips. En dat zijn ze ook, alleen vergeten we ze vaak 

toe te passen in ons dagelijks leven. Het zijn geen wondermiddelen, maar hopelijk kunnen deze tips 

jou inspireren. Vandaag focussen we op de [eerste] stap: namelijk [vind jezelf oké].  

[Vul deze tekst aan met specifieke informatie  die je hieronder kan vinden, naargelang de stap.] 

STAP 1. Vind jezelf oké 

Het is belangrijk om jezelf oké te vinden en niet te streng te zijn voor jezelf. Het is nu 

eenmaal onmogelijk om voor iedereen goed te doen, om alles onder controle te houden, om 

perfect te zijn. Het is een cliché, maar niemand is perfect. Daarom organiseren we (deze 

activiteit), om je te doen beseffen dat ook jij oké bent.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 2. Praat erover 

Praten over een probleem, is als het masseren van een pijnlijke spier. Problemen die anders 

dreigen vast te roesten, worden losgeweekt. Door met iemand over je problemen te praten, 

krijg je er meer vat op. De boodschap van vandaag luidt dat ook: Lucht je hart als je het nodig 

vindt en praat erover.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 3. Beweeg 

Bewegen is belangrijk voor je gezondheid. Die boodschap heeft iedereen natuurlijk al vaak 

gehoord, maar het helpt echt. Het is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook je mentaal 

welbevinden kan er baat bij hebben. Je kan even stoppen met al dat gepieker en je krijgt er 

bovendien een ontspannen gevoel van. Je moet niet opeens beginnen met morgen 
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marathons te lopen. Het kan ook simpel, zoek het niet te ver: de trap nemen in plaats van de 

lift, met de fiets naar de bakker, …   

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 4. Probeer eens iets nieuws 

Met deze stap willen we aangeven dat het belangrijk is om ook even over het muurtje te 

kijken en eens iets anders te proberen, een nieuwe activiteit op te zoeken, een nieuwe hobby 

te zoeken, …  En met deze activiteit bieden we jullie die mogelijkheid aan, om eens iets 

nieuws te proberen. Door nieuwe dingen uit te proberen zoals vandaag, krijg je het gevoel 

dat je uniek bent en dat je leeft.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 5. Reken op vrienden 

Sociale contacten zijn ontzettend belangrijk voor ons. Eigenlijk houden ze je in leven. 

Vrienden kunnen je steunen en geven je het idee dat je er niet alleen voor staat. Maar zolang 

je het zelf niet aangeeft, kunnen je vrienden niet weten hoeveel behoefte jij hebt aan contact 

met hen. En het gaat eigenlijk veel breder dan vrienden. Ook andere mensen zoals  collega’s, 

teamgenoten, kennissen, buren, kameraden, … zijn belangrijk in ons leven. Bij de een kan je 

terecht met al je zorgen, bij de ander voor een goede babbel.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 6. Durf nee zeggen 

Nee durven zeggen tegen mensen die je iets vragen, kan voor sommigen heel moeilijk zijn. Je 

baas die je vraagt om dat tegen morgen nog in orde te krijgen, iemand die je iets vraagt waar 

je absoluut geen zin in hebt, …  Of probeer eens nee te zeggen tegen dat glaasje wijn te veel. 

Niet gemakkelijk als iedereen rondom jou nog wel een glaasje extra drinkt. Op dat moment is 

nee zeggen helemaal niet gemakkelijk, maar op lange termijn loont het. Het kan heel 

bevrijdend werken en je zal jezelf ervaren als iemand met eigen gevoelens en een eigen wil. 

Ook anderen zullen je dan zo ervaren. Als nee zeggen kan, wordt ja een woord waar je echt 

plezier aan beleeft. Leer opkomen voor jezelf.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 7. Ga ervoor 

Met de stap ga ervoor, willen we jullie aansporen om je te durven engageren. Als je opgaat in 

activiteiten, vergeet je even al je zorgen. Je krijgt het gevoel dat je echt leeft. Het kan op 

ontzettend veel manieren. Op sportief vlak, op cultureel vlak,… Sluit je bijvoorbeeld aan bij 

een vereniging, probeer een nieuw  recept uit, help je dochter bij haar huiswerk, voetbal, ga 

toneelspelen, …. Door zoiets te doen, verplicht je jezelf om je op andere dingen te 

concentreren. Probeer eens in iets op te gaan en je zal merken dat je je zorgen even vergeet.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 
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STAP 8. Durf hulp vragen 

Veel volwassenen denken dat ze alles alleen moeten kunnen en dat ze geen vragen meer 

mogen stellen. Ze denken dat ze hun emoties niet meer mogen tonen. Onterecht. De wereld 

is nu eenmaal complex en iedereen heeft wel eens problemen. Het is dus zeer normaal om 

hulp te vragen als je iets niet alleen kan. Je moet niet alles alleen doen, je moet je gevoelens 

niet verbergen. Vraag eens hulp en ervaar hoeveel deugd het kan doen als iemand anders 

met je meedenkt.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 9. Gun jezelf rust 

Je hoort het tegenwoordig overal: ‘stress’. De boosdoener van deze tijd. Iedereen heeft het, 

en het lijkt wel normaal te worden. We hebben allemaal redenen om gespannen te zijn: een 

moeilijke relatie, een onzekere periode in ons leven, een drukke baan, ... Of gewoon de 

combinatie van te veel zaken. We leven in een prestatiegerichte maatschappij en dat vraagt 

veel van onze energie. Bijna iedereen staat constant onder druk om bepaalde zaken te 

realiseren. Een rustmoment is soms moeilijk te vinden. Het gemak om de zaken hun beloop 

het laten, lijkt verdwenen te zijn. Weinig mensen vinden of maken nog tijd voor zichzelf. 

Maar door al die stress en spanning word je prikkelbaar en slechtgehumeurd. Het is 

belangrijk om regelmatig een moment in te lassen voor jezelf. Zorg ervoor dat je even tot 

rust kan komen. Zo vermijd je dat de spanning zich ophoopt.  

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 

STAP 10. Hou je hoofd boven water 

Soms is het leven echt niet zo makkelijk. Soms heb je zin om alles en iedereen op te geven. 

Soms is het leven gewoon erg moeilijk en lastig. Het is niet makkelijk om dan nog te geloven 

dat er ooit beterschap zal komen. Maar je moet er blijven in geloven. Als je verdrietig bent, 

huil dan eens uit, trek je even terug, bestel een kopje thee op een terrasje, ga de stad in, wat 

frisse lucht snuiven of laat je koesteren. Misschien merkte je het al eens: ooit komen er 

betere tijden. 

[Vul aan met uitleg over je activiteit] 


