Samen kunnen we meer...

Wat is Netwerk GGZ Kempen?
Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke ge-

INFOMARKTJE

zondheidszorg. GGZ-organisaties en partners uit
zorg, welzijn en andere sectoren bundelen de
krachten om ondersteuning en zorg te bieden aan
volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.
BEGELEIDERS EN INFO

Linda Willems en Bart Buyens

Ervaringsdeskundigen
Wat is CGG Kempen?
CGG Kempen biedt preventie, vroegdetectie /
vroeginterventie en begeleiding / behandeling aan mensen met een ernstige psychische,
ernstige psychosociale en/of psychiatrische
problematiek of problematiek in ontwikkeling.

Info:
www.ggzkempen.be
Bart.buyens@ggzkempen.be

Op zoek naar info over mogelijkheden tot sociaal
contact, vrijetijdsbesteding, lotgenotencontact,…
Kom dan zeker eens langs!

0492 23 84 78

We richten ons hierbij naar baby’s, kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen.

Samen gaan we
Verder Op Weg

WAT?
Tijdens het gratis infomarktje zijn onze ervaringsdeskundigen aanwezig om je extra informatie te geven, je vragen te beantwoorden of
om gewoon een leuk gesprek met je te voeren.
Er is een ruim aanbod aan flyers van verschillende organisaties/initiatieven, zowel binnen
als buiten de Geestelijke Gezondheidszorg.
Bij deze organisaties/initiatieven kan je terecht voor sociale contacten, activiteiten, zelfhulp,…

Je kan rustig deze flyers bekijken en ze ook
mee naar huis nemen. Dit allemaal samen
met een lekker tasje koffie.
We organiseren dit voor personen uit verschillende organisaties: CGG, CAW, OPZ, Route 11,
Beschut Wonen, …

PRAKTISCH
Wanneer?


Geel: 07/10 /2022



Turnhout: 09/12/2022



Van 13:00 - 15:00u



Je kan zelf bepalen wanneer je komt en
hoe lang je blijft.

Waar?


Geel: locatie CGG

VOOR WIE?


Iedereen die een psychische kwetsbaarheid heeft.



Familieleden en betrokkenen



Hulpverleners die het aanbod aan
laagdrempelige initiatieven willen
verkennen

Ben je benieuwd welke initiatieven er
zijn, zowel binnen als buiten de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals:


Initiatieven voor meer sociale contacten?



Initiatieven voor vrije tijdsbesteding?



Initiatieven om contact te maken
met lotgenoten



Initiatieven voor vrijwilligerswerk



…

(Technische-Schoolstraat 66, 2440 Geel)


Turnhout: locatie CGG
(Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout)

Inschrijven:
Hiervoor kan je contact opnemen met je
hulpverlener of je kan rechtstreeks zelf inschrijven via het formulier op de website van
Netwerk GGZ Kempen
(www.ggzkempen.be/wegwijs-2/)

Heb je hierbij hulp nodig, neem dan gerust
contact op met Bart (bart.buyens@ggzkempen.be
of 0492 23 84 78)

Schrijf je dan zeker in via je hulpverlener
of via deze link

