SAVE THE DATE WOENSDAG 10 FEBRUARI 15:30 UUR
Livestream verruimde Te Gek!? op woensdag 10 februari 2021 – Atomium
via www.tegek.be en www.destandaard.be

Op 10 februari 2021 plaatst Te Gek!? een gigantische Te Gekke muts bovenop het Atomium.
Ontdek hoe het verruimde Te Gek!? het taboe rond geestelijke gezondheid verder wil slopen met
tal van uitgerolde activiteiten en nieuwe initiatieven zoals het ontwikkelen van methodieken en
praktijkondersteuning, kwartiermaken, buddywerking, herstelacademie, herstelplatform, De ZorgSamen,
het organiseren van congressen, ... in een livestreamshow via www.tegek.be en www.destandaard.be
Al twee jaar werkt Te Gek!? samen met vijf organisaties
binnen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Vanaf
10 februari 2021 treedt het Steunpunt Geestelijke
Gezondheid als geheel naar buiten onder de naam
‘Te Gek!?’. Op deze dag lanceert Te Gek!? een nieuw
symbool dat menselijke verbinding wil versterken en
psychisch (on)welbevinden voor iedereen nog meer
bespreekbaar wil maken. Met dit evenement willen we
dit symbool krachtig doorgeven, zowel aan de sector
als aan het brede publiek om mensen zo meer te
verbinden met elkaar.

Naast het bespreekbaar maken van
geestelijke gezondheid versterkt
Te Gek!? zijn werking en aanwezigheid
met tal van al uitgerolde activiteiten
en nieuwe initiatieven. Denk aan
het ontwikkelen van methodieken
en praktijkondersteuning,
kwartiermaken, buddywerking,
herstelacademie, herstelplatform,
De ZorgSamen, het organiseren van
congressen, ...

En dat allemaal gepresenteerd in een spetterende
livestreamshow vanuit het Atomium door
Jan Hautekiet en praatgasten:
• meter Selah Sue en peter Guy Swinnen
• psychiater Dirk De Wachter
• olympisch kampioen en modeontwerpster
Elodie Ouédraogo
• radio- en televisiemaker Tom De Cock
• schrijfster Lize Spit
• conceptueel kunstenaar Sven unik-id
• directeur Steunpunt GG / Te Gek!?
Tom Van Daele
Kortom, voor Te Gek!? is geestelijke gezondheid
een HOOFDZAAK!
Om dat extra onder de aandacht te brengen, ontwierp
olympisch kampioen en modeontwerpster Elodie
Ouédraogo een Te Gekke Muts die op 10/2 zal
worden voorgesteld. Schrijfster Lize Spit, bekend van
haar boek ‘Het Smelt’ en haar nieuwste roman ‘Ik ben
er niet’ breide met haar woorden een bijhorende tekst.
Naast het nieuwe symbool stelt Te Gek!? ook zijn
nieuwe website, logo en baseline voor. De livestream
gebeurt door productiehuis De chinezen en is op 10/2
te volgen via tegek.be en destandaard.be

