
HET HERSTELCAFE  

ZOEKT  

GESPREKSLEIDERS 

 

Praten over je mentaal welzijn werkt. Dat merken de deelnemers aan het maandelijkse herstelcafe.  

In een beperkte en veilige groep wisselt men van gedachten rond een thema dat verbonden is aan 

een leerproces van omgaan met een psychische kwetsbaarheid. Via ervaringsuitwisseling en 

lotgenotencontact leren mensen van en met elkaar. Elk gespreksmoment wordt begeleid door 2 

ervaringsdeskundigen. 

Het herstelcafe in Mortsel (De Link, Antwerpsestraat) is al enkele jaren actief. Het groeiend succes 

daarvan leidt naar de wens tot uitbreiding in meer Antwerpse locaties. In het najaar opent een nieuw 

herstelcafe op locatie van beschut wonen Antwerpen (*). Hiervoor zijn we op zoek naar meer 

ervaringsdeskundigen die het in de vingers hebben om gespreksgroepen te begeleiden. 

Heb jij interesse om als vrijwilliger jouw eigen ervaringen in te zetten in het herstelcafe, dan horen 

we het graag van je. 

Wij bieden : 

- Ondersteuning en begeleiding door het team van de herstelacademie 

- Voorbereidende workshop rond begeleiden van een herstelcafe 

- Verzekering 

- Vergoeding vervoersonkosten 

- Vrijwilligerscontract 

Wij vragen : 

- Zin om te werken met mensen die zoeken naar persoonlijk herstel in hun leven met een 

kwetsbaarheid, en dit vanuit jouw eigen ervaring met voldoende afstand tot je eigen verhaal. 

- Bereidheid om te werken met een groep (max. 10), en een gesprek leiden waarin luisteren 

en respect voor elkaar voorop staan. 

Interesse ? Neem contact met : 

- Voor herstelcafe Antwerpen : Valerie.dujardin@beschutwonenantwerpen.be 

- Voor herstelcafe Mortsel : luc.jordens@multiversum.broedersvanliefde.be 

Wil je al eens kennis maken met een herstelcafe ? Welkom op het herstelcafe te Mortsel, elke 2e 

dinsdagavond van de maand (18.00-19.30) – Antwerpsestraat 179 (De Link) Mortsel. Welkom na 

inschrijving : zie https://www.herstelacademie.be/antwerpen/maandelijks-herstelcafe/ 

*(tot en met december 2021 op locatie van ’t Klappeike te Lange Lozanastraat 9. In de loop van 2022 

verhuizen we naar de Falconrui 51. Na deze verhuis zouden de herstelcafé’s dus op de Falconrui 

plaatsvinden). Het herstelcafe van Mortsel blijft op de gekende locatie.    
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