
           Tiendaagse  
Geestelijke Gezondheid 2021 

Bestelformulier 

Formulier voor 15 september 2021  terug sturen naar: per mail: logo.brussel@vgc.be 

 

Materiaal “Neem plaats op 
onze bank”

Type Aantal

Affiche 
Hang een affiche in je organisa:e, in je 
wachtzaal.  
Formaat: A3.  

Materialen te sturen naar: 

Organisa?e   

Contactpersoon:   

Straat + nr:   

Postcode + gemeente:  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.vormingplus-regiomechelen.be/samen-veerkrachtig&psig=AOvVaw1V9eDdDQrpBJSNWRN8SdZ2&ust=1595595138050000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICbuZ214-oCFQAAAAAdAAAAABAK


Bankhangers 
Maak de bankhangers vast aan een 
bank. De bankhangers zijn  bedoeld als 
gespreksstarters. Wees snel, want ze 
zijn beperkt in oplage.



Materiaal “Spreuken in het 
straatbeeld”

Type Aantal

Affiche 
Hang een affiche in je organisa:e, in je 
wachtzaal.  
Drie verschillende spreuken. 
Blanco affiche ook verkrijgbaar. 
Formaat: A3.  

Stoepkrijt

Raams?F



Materiaal 
“Geluksdriehoek”

Type Aantal

Folder

Affiche

Postkaart

Workshop 

Onder begeleiding van een lesgever. 

Fysiek of digitaal 
Voor meer informa6e contacte
er Logo Brussel. 

Geef een voorkeursdatum in.



Materiaal “Nok Nok” Type Aantal

Affiche 

Postkaart

S?ckers 
Mix van 6 versies. 

Polsbandje

Workshop 

Onder begeleiding van een lesgever. 

Voorkeursdatum: 



Materiaal “Zilverwijzer” Type Aantal

Workshop 
Onder begeleiding van een lesgever. 
!! Nieuw: ook een digitale versie is 
reeds beschikbaar. Voor meer 
informa6e contacteer Logo Brussel.

Voorkeursdatum: 

Workshop - 
Woonzorgcentra 
Onder begeleiding van een lesgever. 
!! Nieuw: ook een digitale versie is 
reeds beschikbaar. Voor meer 
informa6e contacteer Logo Brussel.

Voorkeursdatum: 

Materiaal “Goed-Gevoel-
Stoel”

Type Aantal

Workshop 
Onder begeleiding van een lesgever. 

Voorkeursdatum: 

Gesprekskaartjes “Goed-
Gevoel-Stoel” 

Voor organisa:es die reeds een 
workshop organiseerden.



Diversen Type Aantal

Stressballen

Gesprekskaartjes rond 
veerkracht

GevoelsbuOons 
Set van verschillende 
emo?ebuOons 

Jeugdset bestaat uit 10 buRons met 
emo:es in beelden 

 Volwassenen bestaat uit 20 buRons
met emo:es in woord

Jeugd =  

Volwassenen = 
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