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ERFGOED ALS INSTRUMENT VOOR WELZIJN EN GEZONDHEID 
Boekpresentatie ‘Meer dan erfgoed’ wil bruggen slaan tussen erfgoed- en zorgsector. 

 
Geestelijke gezondheidszorg: wie er niet mee te 
maken heeft, loopt er doorgaans met een wijde 
boog omheen. Die stigmatisering blijkt en blijft 
een van de grote problemen om deze bijzondere 
vorm van zorg bespreekbaar te maken. (Werken 
met) erfgoed kan daarbij helpen. 

 
In hun voorbereiding voor twee pilootprojecten 
met instellingen uit de geestelijke 
gezondheidszorg gingen FARO-medewerker 
Bart De Nil en Erfgoedcel Viersprong-
coördinator Ans Van de Cotte op zoek naar 
kennis en methodieken over het gebruik van 
cultureel-erfgoedcollecties in de 
gezondheids- en welzijnssector. Het resultaat 
van die zoektocht is een nieuwe publicatie 
waarmee ze cultureel-erfgoedwerkers willen 
inspireren en overtuigen om bruggen te slaan 
tussen de cultureel-erfgoedsector en de 
zorgsector. En daarbij oog te hebben voor 

andere doelgroepen dan personen met dementie. 
 
Op maandag 6 februari wordt de publicatie Meer dan erfgoed gepresenteerd. Met 
interventies van:  
 

 Marie De Hert en Ellen Pollard over hun documentaire ‘Ingewikkeld’; 
 Dirk Bryssinck over sociale psychiatrie in Villa Voortman; 
 Pascal Janssens (PC Caritas) en Jan Olsen (Museum Melle) over hoe een 

erfgoedinstelling iets kan betekenen voor de zorgsector; 
 Bart Caron, voorzitter van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement, over 

het belang van de vermaatschappelijking van de zorg en de rol van de 
erfgoedsector; 

 de auteurs. 
 
De avond wordt opgeluisterd met muziek door Joris Holderbeke en Eric De Kesel.  

 
De kracht van objecten 
 

https://www.canvas.be/ingewikkeld
https://www.canvas.be/cultuur/5-jaar-villa-voortman


In hun boek hebben de auteurs veel aandacht voor de therapeutische waarde van 
objecten. Het aanraken van objecten, het connecteren met andere mensen door middel 
van objecten of gewoon ‘het bezig zijn’ met objecten leidt tot schitterende resultaten: 
mensen gaan zich beter voelen, het stimuleert zintuigen en gevoelens, zorgt ervoor dat 
geest en lichaam met elkaar in verbinding komen, het werkt als een trigger om op een 
andere manier te gaan denken en geeft mensen zin om te blijven leren. 
 
Meer dan erfgoed dient als handleiding bij een vormingsreeks die FARO op verschillende 
plaatsen in Vlaanderen organiseert. 

 

Deze nieuwe publicatie wordt op maandag 6 februari om 
19u30 in het G-huis te Melle (Merelbekestraat 99, 9090 Melle) 
voorgesteld. U bent hartelijk uitgenodigd! Alle info over de 
boekpresentatie vindt u hier. 
 
Het boek Meer dan erfgoed  is een uitgave van Politeia, FARO en Erfgoedcel Viersprong. 
Het kan besteld worden bij Politeia.  
 
 
Perscontact | niet voor publicatie 

 
Bevestigt u uw komst? Voor een interview met de auteurs, meer informatie en/of 
foto’s kan u terecht bij: 
 
ROEL DAENEN 
Stafmedewerker communicatie FARO 
T. 02 213 10 73 
G. 0496 62 66 08 
E. roel.daenen@faro.be 
W. www.faro.be  

http://www.faronet.be/kalender/meer-dan-erfgoed-lancering-boek-en-vormingstraject
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