
HERSTELACADEMIE ADS
AALST • DENDERMONDE • SINT-NIKLAAS

Bij HERSTELACADEMIE ADS kom je om te 
ontmoeten, te leren en te groeien.  Iedereen die een 
levensontwrichtende gebeurtenis heeft meegemaakt 
en die gemotiveerd is om in eigen regie en samen met 
anderen te werken aan een leuker leven, is welkom. 

Elke cursus wordt gegeven door een hulpverlener 
én een ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen 
zijn mensen die zelf een levensontwrichtende 
gebeurtenis hebben meegemaakt, die hun leven 
nu weer grotendeels in balans hebben, en die een 
opleiding hebben gevolgd om te leren hoe ze met 
hun herstelervaring anderen kunnen ondersteunen. 
Het is onze overtuiging dat persoonlijk herstel goed 
gedijt in een omgeving met mensen met gelijksoortige 
ervaringen. 

     MET CURSUSSEN 
     IN AALST, DENDERMONDE
     EN SINT-NIKLAAS

WANT  HERSTEL  IS  MEER
Herstellen is niet hetzelfde 

als genezen. Herstel gaat 

over het (leren) leven met een 

ontwrichtende aandoening 

(psychische kwetsbaarheid). 

De mogelijkheden en kracht 

van de mens staan hierbij 

centraal. In een herstelproces 

ontdekken mensen dat zij 

alleen zelf betekenis kunnen 

vinden in het geheel van hun 

ervaringen. Elk proces van 

herstel is net zo uniek 

als ieder mens dat is.

Netwerk
Geestelijke Gezondheid
Aalst Dendermonde Sint-Niklaas

HERSTELACADEMIE ADS is een initiatief 
van en krijgt vorm dankzij de partners van:

HERSTELACADEMIE ADS
Brusselsestraat 90 | 9200 Dendermonde
T. 0491/397392 (dinsdag- en woensdagvoormiddag)
E. ovl-ads@herstelacademie.be
W. herstelacademie.be/aalst-dendermonde-st-niklaas
F. facebook.com/HerstelacademieADS

MEDITATIEMEDITATIE
CURSUSCURSUS 

  ALLE INFO OVER DEZE CURSUS : ZIE OMMEZIJDE



MEDITATIE   3 BIJEENKOMSTEN

  DENDERMONDE                                             donderdag 20 mei, 27 mei en 3 juni 2021 telkens van 10u tot 12u
                Locatie: Parochiecentrum Mariakring, Onze Lieve Vrouwkerkplein 8, 9200 Dendermonde 

INSCHRIJVEN:
Via website: www.herstelacademie.be > regio Aalst, Dendermonde, St.Niklaas > aanbod 
voorjaar 2021 > klik op cursus waaraan je wenst deel te nemen > IK GA > vul  jouw gegevens in , 
klik op inschrijven (en maak zo een account aan).
Lukt het niet via de website: per e-mail: ovl-ads@herstelacademie.be of telefonisch: 
0491/39 73 92 (op dinsdag- en woensdagvoormiddag van 9u tot 12u).
Je inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld 15 euro (3 
bijeenkomsten aan 5 euro/sessie) op het rekeningnummer: BE65 0682 3394 1896 met 
vermelding van ‘Herstelacademie ADS + naam deelnemer + ’Meditatie’ + Dendermonde of 
Sint-Niklaas.

In de cursus sta je stil bij  wat meditatie is en wat de 
voordelen zijn .  Er wordt  vertrokken vanuit je eigen 
noden en we ontwikkelen leerdoelen in functie van wat 
meditatie kan bieden.  
Snel leer je jouw weg te vinden in het aanbod, een 
perspectief.  In de veelheid van aanbod krijg je een 
beetje zicht op de verschillende grote stromingen en 
wat die voor jou kunnen betekenen. 
De cursus is gericht op  meditatie in je leven 
inbrengen. De praktijk van meditatie in je leven 
brengen is geen vanzelfsprekendheid. Er zijn vandaag 
heel wat manieren en klemtonen. Hoe kunnen we 
deze in  ons voordeel leren gebruiken?  Welke stappen 
zijn er nodig om meditatie echt te laten werken voor 
ons?   In alle sessies proef je
van verschillende meditatievormen. 

Deze cursus was een geschenk 
dat smaakt naar meer.

Ik zag in dat mediteren me helpt 
om mijn kwetsbaarheid onder 

controle te houden en herval te 
voorkomen. Dankzij meditatie leer 
ik op een aandachtige manier met 

mildheid naar mezelf  te kijken. 
Ik ga  hiermee zeker verder.

Veerle, 32 jaar

  15 euro voor 6 uur cursus
  BEPERKT AANTAL DEELNEMERS

Door het stijgend aantal coronabesmettingen kan het zijn dat er terug verstrengde 
maatregelen komen. Hierdoor zou het kunnen dat we de cursussen moeten annuleren. 
Indien dit zo zou zijn word je tijdig op de hoogte gebracht. We proberen deze cursussen 

indien mogelijk te verplaatsen naar een latere datum.

                                            
Lesgevers:
Luc Cornelis, psycholoog en mindfulness trainer, stichend lid van ‘Rietkracht meditatiecentrum Dendermonde’
Gerda Celis, ervaringsdeskundige

  SINT-NIKLAAS                                             donderdag 16 september, 23 september en 30 september 2021 telkens van 10u tot 12u
                Locatie: Nog te bepalen

  AALST                                             donderdag 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober 2021 telkens van 10u tot 12u
                Locatie: Ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11-19, 9300 Aalst (Martenszaal)


