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We staan verbonden in het
leven. De zelfkracht
vertrekt vaak daar waar
ontmoeting begint.
Als deze de kiemen kunnen
zijn om de verdraagzame
en solidaire samenleving
kansen te geven, zijn ze
aan te moedigen. We
drukken bij deze ook ons
medeleven uit voor de vele
slachtoffers en hun
nabestaanden. Dit onrecht
is niet weg te nemen. Tijd
is nodig om het een plaats
te geven en kracht te
vinden om wat leven
betekent een waardig
vervolg te geven.

We kunnen er de laatste maanden niet omheen dat de
problematiek rond Vluchtelingen ook in onze regio een
precaire plaats inneemt. Vooral aan de kuststreek hebben
we via allerhande nieuwskanalen uiting gekregen van
uiteenlopende berichtgeving en tegenstrijdige aanpak.
De problematiek Vluchtelingen is veelzijdig. Er bestaat geen
eenheidsgroep vluchtelingen. De erkende vluchtelingen,
vluchtelingen die een asielaanvraag doen, vluchtelingen die
op doortocht zijn naar Engeland (de zogenaamde
transitvluchtelingen ), uitgeprocedeerde vluchtelingen,… Op
elk van deze dienen het beleid, lokale besturen en een
brede groep organisaties antwoorden te zoeken voor de
aanpak van de veelzijdige problemen. De Europese
kadering staat hier niet los van.
Zowel in Brugge als Oostende is er al enige tijd een Overleg
samengesteld met uiteenlopende sociale partners uit de
regio om gezamenlijk antwoorden te zoeken en waar
mogelijk gerichte acties op te zetten.
Vanuit het Regionaal Welzijnsplatform willen we op
geregelde tijdstippen kort een update geven van wat er
betreffende dit thema leeft en gedaan wordt. Ook taal
geven aan het waarom iets niet gekozen wordt, kan hier
een plaats krijgen.
Pasklare antwoorden zijn er niet, dat bevestigt de
internationale worsteling ons al maanden. De zoektocht en
inspanningen willen we zichtbaar maken over de schappen
heen.
Een update:
Buddyproject OCMW Brugge voor asielzoekers effectief
gestart januari 2016. 20 vrijwilligers zetten zich in voor 9
woningen. lees meer op website
Buddyproject SH Oostende Compagnon koppelt inwoners
van Oostende aan mensen met een leefloon (of equivalent)
nieuwkomers in Oostende lees meer
Project erkende vluchtelingen van CAW zet in op meest
kwetsbare doelgroepen. Focus hulpverlening en
interculturele bemiddeling lees meer op website
Regiostrategie Thuisloosheid een update
Het thema dak- & thuisloosheid werd voor het Welzijn &
Armoede Platform regio Oostende het jaarthema voor
2016. Doel is werken aan een lokaal sociaal actieplan op
vlak van dak- & thuisloosheid. Een brede groep welzijn
actoren wil na een inventaris en uitwisseling, gericht
inzetten op zeer lokale noden. Ze kiezen resoluut voor
effectieve acties in 2016.
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De bereidheid van de actoren lijkt groot. Bruno Wyns van
Sociaal Huis Oostende, verantwoordelijke Welzijn en
Armoedeplatform, is de trekker.

Vermaatschappelijking
Wat betekent dat nu echt
in onze regio, onze buurt,
onze wijk?
Hoe gaan de
welzijnsorganisaties,
OCMW’s, stadsbesturen en
lokale private
ondernemingen hier
gericht mee aan de slag.
We willen dit kenbaar
maken op een Trefdag in
het najaar 2016. We
focussen daar niet alleen
om wonen wat op zich een
zeer precair basisrecht
blijkt voor velen. Maar niet
vlot bereikbaar.
Andere initiatieven die
maken dat de burger met
specifieke noden, toch
binnen zijn omgeving
langer kan blijven, is de
uitdaging.
We hebben al een aantal
initiatieven in beeld maar
staan open voor nieuwe
ideeën.

Nele Welvaert
Coördinator
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels
050/40 70 16
0472/ 53 39 51
info@welzijnsplatform.be
www.welzijnsplatform.be

De Commissie Versnelde Toewijzing Brugge die al
enige tijd geïnstalleerd werd binnen een constructief
intersectoraal samenwerkingsverband, breidt binnenkort
uit. Dit finaliseren met de omliggende gemeenten, krijgt de
komende maanden een prioriteit.
Ook andere gemeenten overwegen tot lokale
samenwerkingsafspraken te komen met de lokale
huisvestingsmaatschappijen. Waar mogelijk wil het
Welzijnsplatform hier constructief aan meewerken.
Het zakboekje ‘Thuisloosheid’ werd recent
geactualiseerd en wordt met medewerking van Provincie
West-Vlaanderen gedrukt op papier waardoor deze zeer
laagdrempelig kan verspreid worden.
De module Crisisnetwerk regio Brugge krijgt duidelijk
vorm.
De komende weken wordt in dialoog gegaan met mogelijke
partners (toeleiders, opvangpartners en diensten ambulant
gesprek) van dit regionaal samenwerkingsverband. In april
2016 wordt dit concreet toegelicht op het overleg
diensthoofden OCMW uit de regio.
Woonbegeleiding CAW Noord-West-Vlaanderen
gedifferentieerd. Nu ook preventief inzetbaar op sociale
huisvesting én op private markt ! Er wordt breder ingezet
op de regio Noord-West-Vlaanderen. lees meer op website
En verder:
HvK DOZ:
Meimaand wordt maand van Huis van het Kind DammeOostkamp-Zedelgem. De website werd recent online
gezet waarbij de gebruiker via de algemene home pagina
kan doorklikken naar de gekozen gemeente.
Gebruiksvriendelijkheid en vlot toeleiden van
opvoedingsvragen tot passende hulp zijn de basisfocus.
Dit jaar pakt HvK DOZ uit met een Kindercarroussel. Een
interactief kindvriendelijk initiatief. Aankondiging op website.
Het SWAN (Sociaal Werk Actie Netwerk) wil een
netwerk oprichten in West-Vlaanderen gericht naar 1ste lijn
medewerkers in het werkveld van de sociale sector (sociaal
werkers, opvoeders, pedagogen, sociologen, ..).
Krachten bundelen, netwerken vormen en succesvolle
praktijken aan elkaar verbinden is de opzet. Leren van en
met elkaar via intervisie en vorming kan een meerwaarde
bieden. De sociale hogescholen Howest en Vives nemen de
neutrale coördinatie op. Het Sociaal werk wil actiever mee
opkomen voor de sociale grondrechten.
De toekomstige instroom van nieuwe sociale werkers,
worden mee actief betrokken in het beweeglijke
welzijnslandschap.
2

