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Spreukenwandeling 
 

We hebben allemaal wel eens een dagje dat het wat minder goed gaat. Vooral de laatste maanden 
waren voor veel mensen een échte uitdaging. Onze veerkracht zorgt ervoor dat we zo’n momenten 
goed doorkomen. Daarom organiseert Logo Gezond+ tijdens de 10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid opnieuw ‘Spreuken in het straatbeeld’. Maar dit jaar gaan we graag nog een stapje 
verder, letterlijk! 
 

Een wandeling langs verschillende raamspreuken doet mensen nadenken over wat veerkracht 
precies is. 'Veerkrachtoefeningen' tussen het wandelen door tonen hoe mensen de eigen 

veerkracht makkelijk een duwtje in de rug kunnen geven. 

Organiseer jij met het lokaal dienstencentrum, je vereniging of lokaal bestuur graag 

een Spreukenwandeling? Prik dan alvast een gaatje in de agenda van 1 tot 10 oktober!  

Wat moet je daarvoor doen?  

- Spreek handelaars aan die spreuken op hun raam willen schrijven. Verspreid de 
inspiratiefiches met spreuken.    

- Vraag hen om één van de affiches met veerkrachtoefeningen op te hangen.  
- Stippel een wandeling uit waarbij je de verschillende locaties waar affiches werden 

opgehangen met elkaar verbindt. Je hoeft niet alle oefeningen te gebruiken.  

- Organiseer geleide wandelingen langsheen de ramen met spreuken en 
veerkrachtoefeningen.  
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Tip 1. Vind jezelf oké 
 

Opdracht 

Jezelf aanvaarden is belangrijk. Niemand is perfect. Focus niet op wat moeilijk gaat, maar geef 

voldoende aandacht aan wat wel goed gaat. Elke dag opnieuw. Dat geeft je kracht.  

 
1. Wat zijn zaken die je leuk vindt aan jezelf?  
2. Wat deed je onlangs waar je trots op bent?  

 

Zoek het niet te ver. Het zit in de kleine dingen. 

 

Gesprekstip 

Laat de deelnemers kiezen welke vraag ze willen beantwoorden. Heb respect voor deelnemers die  
liever niet willen antwoorden, maar moedig hen aan om de vraag wel voor zichzelf te 
beantwoorden. Geef elke deelnemer die zijn of haar antwoord met de groep deelt, de nodige 

waardering. De meeste mensen hebben nood aan meer erkenning en waardering. Maar vaak 

zoeken ze het te ver en verwachten ze te veel van zichzelf. Hierdoor krijgt hun zelfvertrouwen een 
deuk. Geef complimenten aan elke deelnemer die iets over zichzelf vertelt. Als je je waardering uit, 

is het belangrijk om heel concreet te benoemen waar iemand goed in is. Zeg dus niet zomaar: 

‘Knap, hoor!’. Maar geef voldoende uitleg: ‘Wat moedig van je, dat je je zo kwetsbaar durft op te 
stellen in de groep’.  

 

Benodigdheden 

Affiche “Vind jezelf oké” 
 

Locatie 
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Tip 2. Praat erover 

 

Opdracht 

Praten over hoe we ons voelen, is niet altijd gemakkelijk. Toch is het heel belangrijk dat we onze 
zorgen kunnen delen met een vriend, buur, familielid, collega, …  

1. Bij wie kan jij je hart luchten?  

2. Vind je jezelf een goede luisteraar?  
Heb je het gevoel dat je bij niemand terecht kan, dan kan je altijd praten met je huisarts. Je kan 

ook anoniem bellen naar een vrijwilliger van Tele-onthaal. Eens kort je hart luchten kan deugd 

doen. 

 

Gesprekstip 

Er zijn heel wat redenen waarom mensen niet over hun problemen durven praten. Het is belangrijk 
om ieders grenzen hierin te respecteren Sommige mensen schamen zich voor bepaalde 

problemen. Of ze vinden het een teken van zwakte om erover te praten.  Toch kan je hen 
stimuleren om erover te praten met mensen die ze vertrouwen. Dat hoeft dus niet in deze groep te 

gebeuren. Focus op de voordelen. Eerlijkheid wordt gewaardeerd en schept een band. Anderen 

kunnen helpen om te zoeken naar een oplossing. Benadruk dat een probleem ter sprake brengen 

geen teken van zwakte is. Integendeel, het vergt moed toe te geven dat het even niet zo goed met 
je gaat.  

Merk je dat er weinig reactie komt bij de eerste vraag? Focus dan op vraag 2. Het is dan ook 

belangrijk om een respectvolle gesprekspartner te zijn. Het is niet de bedoeling om als luisteraar 
een oordeel uit te spreken over de ander zijn problemen.  

 
Benodigdheden 

Affiche “Praat erover” 

 

Locatie 
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Tip 3. Beweeg 
 

Opdracht 

Bewegen heeft heel wat voordelen. Niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze geest. 

Met deze eenvoudige oefeningen, train je al heel wat spieren. Herhaal ze als je ergens staat aan te 
schuiven. 

Ga op de tippen van je tenen staan. Houd de benen mooi recht en span zoveel mogelijk spieren op. 

Hef je hielen zo hoog als je kan terwijl je balanceert op de tenen. Hou dit een paar minuten vol. 

Span je billen nu afwisselend op en ontspan ze terug.  

Ga terug met je vlakke voeten stevig op de grond staan. Kijk recht vooruit. Beweeg de schouders in 

een vloeiende beweging naar boven, naar achter, naar beneden en naar voor. Herhaal dit een paar 
keer. 

Heb je nood aan een beweegcoach? Vraag een voorschrift aan je huisarts. Check: 

www.bewegenopverwijzing.be 
 

Gesprekstip 

Heel wat mensen zouden wat meer moeten bewegen om gezond te zijn. Bewegen zorgt ervoor dat 

we minder piekeren, we slapen er beter door, kunnen ons beter concentreren en het verbetert ons 
zelfbeeld. Het kan ons ook op sociaal vlak een duwtje in de rug geven: we kunnen bewegen met 

vrienden, buren, collega’s of familie of je leert er nieuwe mensen door kennen in een 

sportvereniging. Bewegen hoeft niet moeilijk te zijn: we nemen de trap in plaats van de lift, we 
maken een middagwandeling of leggen de afstandsbediening van de tv een beetje verder. 
De coaches van Bewegen Op Verwijzing helpen iedereen die daar baat bij heeft om meer te 

bewegen op het eigen tempo en luisteren naar de specifieke noden. 

 

Benodigdheden 

Affiche “Beweeg” 

 

Locatie 
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Tip 4. Probeer iets nieuws 
 

Opdracht 

Iets nieuws doen of leren heeft heel wat voordelen. Het zorgt ervoor dat je het gevoel hebt écht te 
leven. Je leert bovendien nieuwe mensen kennen. Door nieuwe dingen te leren krijg je meer vat op 

de wereld om je heen. Dat is heel belangrijk voor je zelfbeeld. Zoek iets dat je graag doet, want 
levenslang leren moet plezant zijn. Zoek het niet te ver. Je huis reorganiseren kan jou bijvoorbeeld 
veel energie geven. 

Bedenk zelf 3 nieuwe activiteiten die je in de toekomst wil ondernemen of duid ze aan in de 

inspiratielijst.   
 

Gesprekstip 

Benadruk dat elke deelnemer iets kan. iedereen heeft een unieke mix van talenten en 

vaardigheden. Je hoeft geen kunstenaar te zijn om iets nieuws te creëren. 

Iedereen kan iets maken of onder de knie krijgen. Je huis opnieuw inrichten, bloemschikken, een 

taart bakken, een leuke e-mail versturen, iemand aan het lachen maken,… Het mag iets geks zijn, 

iets heel alledaags of juist heel ongewoon.  

 

Benodigdheden 

Affiche “Probeer iets nieuws”.  

Lijst met activiteiten  

Potloden of balpennen 
 

Locatie 
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Tip 5. Reken op je vrienden 
 

Opdracht 

‘Ik kleur het leven in met de kleuren van de dag. Soms rustig, soms uitbundig. Altijd dankbaar 

omdat jij er bent’ 

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we vergeten om er dankbaar voor te zijn. 

Bedenk een oprecht dankwoordje voor een dierbare en schrijf het op een kaartje.  

Zolang je het zelf niet zegt, kunnen de personen in je omgeving ook niet weten hoe jij je voelt. Er is 

niets dat meer kracht geeft dan je door je vrienden aanvaard en begrepen te voelen. Mensen 

genoeg in deze gemeente: collega's, teamgenoten, kennissen, buren, kameraden, vrienden. Met 

iedereen deel je wel iets. 

 

Gesprekstip 

Kleef de kaartjes op een raam, hang ze in een boom of aan een bankje.  

Hou er rekening mee dat sommige mensen zichzelf niet als een goede vriend(in) bestempelen. Dat 

is vaak niet terecht. Anderen denken dan weer dat ze geen echte vrienden hebben. Geef hen dan 

mee dat echte vrienden je soms eens terecht wijzen, maar dat is nodig voor je eigen welzijn. Ze 

hebben immers het beste met je voor. Ze luisteren naar je, aanvaarden je en oordelen niet te rap. 

Denk dus goed na voor je een vriend afschrijft. Ook zij maken fouten en hebben je nodig. 

Vriendschap is wederzijds. 

 

Benodigdheden 

Affiche “Reken op je vrienden” 

Potloden, stiften of balpennen 

Kaartjes  

Touw of plakband 

 

Locatie 
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Tip 6. Durf nee zeggen 

Opdracht 

Als nee kan, wordt ja een woord waar je echt plezier aan beleeft. Dan doe je weer dingen in volle 
vrijheid waar je echt van geniet. Nee tegen dat glas teveel, nee tegen iemand die iets vraagt waar je 

geen zin in hebt.  

Wat een “neen” je oplevert: 

- Meer tijd om te doen wat je echt graag doet 
- Duidelijkheid voor jezelf en de anderen rondom jou 

- Meer energie  

- Meer rust in je hoofd 

- Een goed gevoel  
Zeg jij soms eens NEEN tegen ongezonde verleidingen? Beschrijf een ongezonde verleiding waar je 

liever aan zou weerstaan. 

 

Gesprekstip 

Voor mensen die geregeld teveel alcohol dringen: www.alcoholhulp.be  

Voor mensen met vragen over alcohol, drugs, pillen, gamen en gokken: www.druglijn.be  

Voor mensen die willen stoppen met roken: www.tabakstop.be  

Voor mensen die ongezond eten en een diëtist nodig hebben: www.vbvd.be  

Voor mensen die geconfronteerd worden met (partner)geweld: www.1712.be  

 

Benodigdheden 

Affiche “Durf nee zeggen” 

 

Locatie 

  

http://www.alcoholhulp.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.tabakstop.be/
http://www.vbvd.be/
http://www.1712.be/
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Tip 7. Ga ervoor 

Opdracht 

Als je opgaat in een activiteit, vergeet je je zorgen. Dan voel je dat je echt leeft.   
Bedenk iets kleins dat jullie (samen) kunnen realiseren voor een ander, voor de buurt of voor een 

groep mensen.  

Schrijf je idee op het raam. 

 

Gesprekstip 

Je engageren als vrijwilliger geeft voldoening. In de gemeente zijn er voldoende taakjes die 

anderen blij maken. Je kan mensen ook doorverwijzen naar www.vrijwilligerswerk.be 

 

Benodigdheden 

Affiche “Ga ervoor” 

Raamstift  

Ontsmettingsgel 
 

Locatie 

  

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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Tip 8. Durf hulp vragen 
 

Opdracht 

Je kunt niet alles zelf. Hulp vragen getuigt van bescheidenheid en zelfkennis. Het is helemaal geen 

teken van hulpeloosheid, maar het bewijst dat je jezelf kunt redden. Hulp vragen is dus helemaal 

oké. Je zult ervaren hoeveel deugd het doet dat iemand anders met je meedenkt. 
Ken jij hulpplatformen? Zoek ze eens op, neem eens een kijkje en misschien vind jij er wel de hulp 

die je nodig hebt!   

Bijvoorbeeld www.hoplr.be: Je buren beter leren kennen, gereedschap lenen, een goede 

loodgieter of betrouwbare babysit uit de buurt vinden, verkeersproblemen of wegenwerken in de 

straat bespreken, … Via dit online platform sta je in contact met je buren en kan je spullen lenen en 

delen. Stel hulpvragen en blijf op de hoogte van buurtmeldingen en activiteiten. Je kan je gratis 

aanmelden online of via een app. Weet je niet goed hoe dat werkt? Durf hulp vragen        

Gesprekstip 

Heb je een website van je eigen gemeente?  

www.impactdays.co/[naamvanjouwgemeente]helpt 

Heel wat mensen dragen zorg voor een dierbare. Dat vraagt veel energie. Ze hebben soms hulp 

nodig, maar durven dat niet altijd te vragen. Toon in het bijzonder waardering voor mantelzorgers.  

Alle info over mantelzorg: www.mantelzorgers.be  

 

Benodigdheden 

Affiche “Durf hulp vragen” 
 

Locatie 
 

 

  

http://www.hoplr.be/
http://www.impactdays.co/%5bnaamvanjouwgemeente%5dhelpt
http://www.mantelzorgers.be/
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Tip 9. Gun jezelf rust 
 

Opdracht 

Stress en zorgen komen meestal voort uit gedachten over het verleden en de toekomst. Daarom 
richt je je aandacht beter op wat er vandaag gebeurt.   
Neem een adempauze en laat de spanning los met volgende oefening. Probeer bij het inademen de 

lucht naar je (onder)buik te laten gaan. Zorg ervoor dat jouw schouders niet omhoog gaan als je 

inademt, maar voel dat je buik zich uitzet bij de inademing. Leg bijvoorbeeld je handen op je buik 

om te voelen of dit gebeurt. Herhaal deze oefening een paar keer. 

1.Zit of sta in een comfortabele positie. 

2.Adem zachtjes in door je neus en tel hierbij in je hoofd tot 5. 

3.Adem daarna uit door je mond en tel daarbij tot 8. 

Gesprekstip 

Stress en spanning kunnen ook voort komen uit een slechte slaaphygiëne. Slaaphygiëne gaat over 

de maatregelen die je neemt om zo gunstig mogelijke omstandigheden te creëren bij het slapen 

gaan. Kortom, ze helpen je om beter te slapen. Slechte slaapgewoonten probeer je zoveel mogelijk 

te vermijden. Ze hebben een negatieve invloed op je slaap. Wat beïnvloedt je slaap dan? Allerlei 

leefstijlfactoren zoals voeding, roken, schermtijd, alcohol, beweging en omgevingsfactoren zoals 

bijvoorbeeld een goed verduisterde kamer. Was jouw lakens ook voldoende. Personen met 

aanhoudende slaapproblemen verwijs je best door naar de huisarts of een slaapcoach. 

 

Benodigdheden 

Affiche “Gun jezelf rust” 

 

Locatie 
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Tip 10. Houd je hoofd boven water 
 

Opdracht 

Proficiat! Je hebt alle stappen doorlopen voor een fitter hoofd. Je eigen veerkracht moet je 

voortdurend trainen. Soms zit het eens tegen en dan kan je terugvallen op alles wat je hebt 

geleerd.  Zit je in een periode dat alles tegenvalt? Dan leef je van dag tot dag en probeer je niet te 

hard zijn voor jezelf. Huil dan eens uit, trek je even terug, bestel een kopje thee op een terrasje, ga 

de stad in, ga wat frisse lucht snuiven of laat je koesteren. Na regen komt zonneschijn. 

Denk na welk klein gelukje jou er telkens bovenop kan halen en schrijf het op een stukje papier. 

Verzamel de kleine gelukjes en overloop ze in groep: raad jij welk klein geluk bij welke persoon 

past? 

Gesprekstip 

Voor sommige mensen duurt zo’n dipje langer. Ze geraken er niet bovenop en hebben hulp nodig. 

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Dit kan 

verschillende vormen aannemen: slapeloosheid, depressie, zelfmoordgedachten, psychose, … 

Daarnaast geeft één op vier mensen aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen. Herken de 

signalen: 

- Verandering in gedrag 

- Verandering in emoties 

- Zich terug trekken  

- Zeggen dat het niet goed gaat 

Meer info: www.4voor12.be 

Mensen die nood hebben aan een anoniem gesprek kunnen terecht bij www.zelfmoord1813.be 

Benodigdheden 

Affiche “Houd je hoofd boven water” 

Kaartjes  

Schrijfmateriaal 

 

Locatie 
 

http://www.4voor12.be/
http://www.zelfmoord1813.be/


12 
 

 


