veerkrachtbloem
hulpbronnen in kaart

veerkrachtbloem
ons veerkrachtmetafoor is een bloem. in
de natuur hebben we stormen en zonnige
dagen. wanneer een bloem een storm
over zich heen krijgt, kan hij een beetje
gaan hangen en zijn kleur verliezen.
wanneer er zon, water of andere
hulpbronnen komen, zal de bloem weer
groeien en sterker worden.
wij hebben ook stormen in ons leven.
gebeurtenissen die ons een beetje doen
knakken of waardoor wij ons niet meer
zo lekker voelen. gelukkig zijn er net
zoals bij de bloem, verschillende
hulpbronnen in en om ons heen,.
hulpbronnen die ons kunnen helpen
terugveren na een storm. denk hierbij aan
mensen, vaardigheden, diingen die we
kunnen doen, etc. het goede nieuws is dat
we deze hulpbronnen altijd kunnen
uitbreiden en versterken.
om deze hulpbronnen in kaart te brengen,
ga je samen met iemand anders een mooie
veerkrachtbloem poster maken. elk
symbooltje staat voor een hulpbron. ga
samen op ontdekkingstocht naar
veerkrachtbronnen die jou helpen
groeien, net zoals de mooie
veerkrachtbloem.

veerkrachtbloem

we gaan beginnen!
gebruik het voorbeeld van abel of pak
zelf een a3 papier.
wanneer je zelf de poster gaat maken.
loop dan elk symbooltje langs. bespreek
het symbooltje, zodat je goed weet wat
het inhoudt. knip het symbooltje
vervolgens uit en plak dit op je a3
poster. overleg en (eventueel) schrijf op
wat jij al in je rugzakje meedraagt per
hulpbron.
succes tijdens je ontdekkingsreis naar
jouw veerkrachtbronnen!

veerkrachtposter
in kaart

dit zaadje dat ben jij!
je kan deze uitknippen en samen jouw naam in
schrijven. net zoals een zaadje, heb jij ook de
potentie om te groeien.
plak het zaadje ergens onderop het papier. weet
dat alles start met jou en dat je groei gelinkt is
aan hoe je de juiste voeding kan krijgen uit je
omgeving en jezelf. net zoals een bloem heb je
beide nodig, een zaadje en een verschillende dingen
uit je omgeving.
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de wortels zijn jouw steunfiguren!
Om te groeien heb je een bodem nodig. onder jou
als zaadje, zitten wortels. deze wortels zijn de
mensen die belangrijk voor jou zijn, die jou helpen,
waar jij steun en liefde van krijgt (vb. oom Jos,
leerkracht Tine, papa, ...).
knip de wortels uit en plak deze onder het zaadje.
Schrijf onder elke wortel de naam van mensen bij
wie je je emotioneel veilig voelt of gesteund door
voelt. schrijf bij de wortel stengels zelf hoe ze
jou helpen. vb. door te luisteren, door onderdak,
door dingen voor me te doen, ...
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de stengel zijn jouw helpende gedachten!
veerkrachtige gedachten helpen jou rechtop
staan. om jezelf sterk te houden heb je soms
gedachten nodig die jou weer kracht geven.
knip de stengel uit en plak deze boven jouw
zaadje. schrijf bij de stengel gedachten die je
energie geven, hoop geven, moed geven, et.c.
gedachten die je helpen omgaan met de moeilijke
situatie (vb.. ik heb de juiste mensen om me heen om
mij te troosten, ik weet dat dit ooit voorbij gaat
en dat ik mijn weg ook hierin zal vinden, etc....).
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de bladeren zijn jouw emoties!
het groene blad zijn voor de emoties die je nu
voelt in relatie tot de moeilijke gebeurtenis. .
bijvoorbeeld boos, blij, bang of verdrietig. het
oranje blad is, hoe jij hier taal aan kan geven. wat
heb jij nodig om aan te geven dat jij een bepaalde
emotie voelt? ook kan je hier schrijven wat je
helpt in het omgaan met die gevoelens.. dingen die
jij kan doen (vb. time-out nemen, rusten). De dingen
die anderen kunnen doen schrijven we later op.
knip de bladeren uit en plak deze aan jouw
bloemstengel.. schrijf de gevoelens erin die je nu
voelt als de dingen waarvan je al weet dat ze je
helpen omgaan met de gebeurtenis.
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de bloembladeren zijn jouw talenten!
om jouw krachten te kunnen gebruiken, heb je
jouw talenten nodig. deze zorgen ervoor dat jij
blijft stralen in wat je doet en dat jij je sterk
voelt staan..
knip de boem uit en plak deze boven op de
bloemstengel. Schrijf dan jouw
talenten/capaciteiten erin. Vb. vriendjes maken,
voor dieren en natuur zorgen, lezen, voetbal, ...).
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de wolkjes zijn moeilijke gebeurtenissen!
van voorgaande moeilijkheden kan je leren over
jouw veerkracht. wat heb je geleerd uit vroegere
wolken? een bloem kan plat regenen, maar kan
ook weer een weg omhoog vinden. hier heeft hij
andere hulpbronnen voor nodig, bijvoorbeeld de
zon, wat water of iets anders.
knip de wolk uit en plak deze ergens in de lucht.
schrijf in de wolken wat je heeft geholpen
tijdens vorige moeilijke gebeurtenissen in je leven.
(vb. blijven sporten, op tijd mijn rust nemen,
positief blijven denken,..)
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de zonnestralen zijn de helpende acties van
anderen in de omgeving! hetgeen je warmte geeft,
net zoals een echte zon.
wat kan jouw omgeving doen om jouw te
ondersteunen in je veerkrachtproces. . Dus welke
acties kunnen mensen in je omgeving doen voor
jou om je te ondersteunen in het omgaan met de
moeilijke gebeurtenissen? vb. me je wandelen, met
je spelen, knuffelen, luisteren, samen sporten,..
knip de zon uit en plak deze ergens in de lucht . en
schrijf per straal wat anderen kunnen doen voor
jou in het ondersteunen van je veerkrachtproces.
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de vogels zijn. jouw dromen!
dromen mag en kan altijd. zo groot als jij zelf wil,
zo vrij als jij zelf wil en zo hoog als jij zelf wil.
dromen helpen jou om over de toekomst na te
denken.
knip de vogeltjes uit en plak deze ergens in de
lucht en schrijf er je dromen bij, wat je zou
willen voor de toekomst of als alles voorbij is.
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gras sprietjes zijn jouw steungroepen!
de gras sprietjes zijn de groepen waar jij bij
hoort. je staat niet alleen, je hebt op
verschillende plekken mensen om jou heen. deze
mensen zouden jou kunnen helpen op momenten
dat het even wat minder gaat. dus het gaat over
groepen waar jij een sense of belonging bij voelt.
een gevoel van "ik hoor erbij", ik ben niet alleen.
knip het gras uit en plak deze ergens op de bodem.
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