PERSVOORSTELLING PROJECT TE GEK!?
CAMPAGNE: ‘JONGEREN EN GEESTELIJKE GEZONDHEID’
09 juni 2015 - PZ Sint-Annendael Diest
Geachte,
Te Gek!? nodigt u vriendelijk uit op de persvoorstelling van haar
nieuwe jaarcampagne ‘Jongeren en geestelijke gezondheid’.
Het project is bijzonder trots u te kunnen aankondigen dat het
meterschap van deze campagne opgenomen wordt door niemand
minder dan SELAH SUE !
TE GEK!? IN EEN OOGOPSLAG
Eigenlijk is het te gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl
zeker één op vier personen in België er mee te maken krijgt.
Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren,
kennissen.
Te Gek!?, een initiatief van het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest, tracht al jaren
psychische problemen in Vlaanderen bespreekbaar te maken en te komen tot een juiste kijk ten aanzien
van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Guy Swinnen is peter van Te Gek!?
Te Gek!? werkt samen met de VVGG in de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen.
DE CAMPAGNE 2015 – 2016: ‘JONGEREN EN GEESTELIJKE GEZONDHEID’
De inmiddels al vijfde editie van de Te Gek!? Tour de France wordt een eerste onderdeel van de
campagne.
Van 14 tot 24 juli trekt de Te Gek!? equipe met jongeren naar de Franse Alpen om er een deel van het
parcours van de Tour de France te rijden.
In het voorjaar van 2016 wordt een brede projectwerking voor en met de Vlaamse scholen opgezet.
PROGRAMMA PERSVOORSTELLING
11u30
Ontvangst
11u45
Situering van het project door Chris Muys, Algemeen directeur Sint-Annendael en Te Gek!?
11u50
Toelichting thema door
o
De heer Minister Jo Vandeurzen,
Jo Vandeurzen is Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

12u15
12u25
12u30

o

Selah Sue
Selah Sue is Belgisch singer-songwriter en één van onze succesrijkste Internationaal
gekende artiesten.

o

Peter Adriaenssens
Prof. Dr. Peter Adriaenssens is kinder- en jeugdpsychiater aan de KUL en is tevens
directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van Vlaams-Brabant.

Voorstelling van de geplande initiatieven door Marc Hellinckx, coördinator Te Gek!?
Nieuw campagnelied & clip van Pieter Embrechts en Isolde et Les Bens.
Receptie en mogelijkheid voor de pers tot interviews en het nemen van foto’s.

DATUM EN LOCATIE
Dinsdag 9 juni om 11.30u in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael te Diest.
BEVESTIGING
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen uiterlijk 5 juni per mail (info@sad.be).

Met vriendelijke groeten
Marc Hellinckx
Coördinator Te Gek!?
Chris Muys
Algemeen directeur vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest en Te Gek!?

