Persbericht
Aankondiging troostplek in Diest
Diest – Na de oproep van Ferm, om in Vlaanderen collectieve troostplekken in te
richten, liepen inmiddels tientallen aanmeldingen binnen. Sfeervolle plekken in het
groen waar mensen nu, maar ook lang na corona, samen troost kunnen vinden. De
eerste Troostplek komt in Diest aan de Sint-Jansruïne.
PLANTTROOST
Corona bracht een schok teweeg in onze samenleving en hakte diep in op het
psychisch welzijn van de bevolking. Er leeft een reële nood aan collectieve troost.
Collectieve troost zorgt voor verbondenheid en kan mensen helpen om veerkracht te
herwinnen. Dat is ook de overtuiging van de Hoge Gezondheidsraad en van vele
psychologen en psychiaters.
Organisatie Ferm(*) ontving signalen vanuit het eigen werkveld en ging daarmee
aan de slag. Op 2 mei lanceerde zij PlantTroost. Een breed aanbod rond troost
waarin lokale, collectieve troostplekken een hoofdrol zullen spelen. Gerenommeerde
experten Dirk De Wachter en Manu Keirse, nieuwsanker Fatma Taspinar en
organisaties zoals Tele-Onthaal, CAW, VVSG en ook de minister van Welzijn steunen
dit initiatief. Binnenkort zijn de eerste troostplekken een feit. Elke troostplek krijgt
vorm binnen een lokale gemeenschap en bestaat minimaal uit een vast troostpaneel
en een aanplanting met bloembollen. De bloembollen staan symbool voor veerkracht
en hoop. Ze bloeien in het voorjaar, het moment waarop corona het hardst toesloeg
in ons land.
Meer info vind je op www.SamenFerm.be/ planttroost
(*) Ferm is een enthousiast netwerk van 80.000 vrouwen in meer dan 800 lokale
groepen in heel Vlaanderen. Met heel veel boeiende workshops, leuke activiteiten en
fijne ontmoetingen, meer dan 50.000 in één jaar. Bij Ferm zijn 10.000 enthousiaste
vrijwilligers actief. Ferm is ook een invloedrijke vrouwenbeweging die acties opzet en
standpunten inneemt rond maatschappelijke thema’s, vanuit het oogpunt van de
vrouw.

“De afgelopen weken hebben we van vele mensen afscheid moeten nemen, vaak in
moeilijke omstandigheden. De steun van familie en vrienden viel deels weg, of we
voelden ons vreselijk alleen. Heel wat mensen worstelen daar emotioneel mee. Met
de inrichting van een troostplek willen we daaraan tegemoetkomen. Het is een plek
waar iedereen troost kan vinden en zich verbonden kan voelen.”, schepen van
welzijn, Monique De Dobbeleer.
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