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Leerrijk , zonder twijfel.

info@welzijnsplatform.be
www.welzijnsplatform.be
Voor veel lezers niets nieuws en

toch nodig ik blijvend uit….doen.

Regiostrategie Thuisloosheid een update

De Commissie Versnelde Toewijzing Brugge
In mei 2016 is een samenkomst gepland met de
omliggende gemeenten, en betrokken
huisvestingsmaatschappij om tot constructieve
samenwerkingsafspraken te komen.
Ook in andere gemeente gaat het RWP in dialoog met de
betrokken partners lokaal. Om tot duurzame
samenwerkingsafspraken te komen is elk proces in dialoog
en afstemming uniek.
Het zakboekje ‘Thuisloosheid’ (actueel op april 2016)
wordt gedrukt op papier door Provincie West-Vlaanderen en
tegen de zomer verspreid..
Crisisnetwerk regio Brugge
In april 2016 werd een basis draaiboek voorgesteld op het
lokaal overleg OCMW’s uit omliggende regio Brugge.
Iedereen erkent de nood aan opvang voor mensen in acute
crisis.
“Niemand ( met en zonder papieren) mag
genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te
moeten overnachten bij gebrek aan opvang die
aangepast is aan zijn situatie.” Feantsa
(= Europese federatie van nationale organisaties die met daklozen werken °1989 )
Het netwerk crisisopvang richt zich tot die crisisnoden die
zich na de kantooruren voordoen. Het crisisnetwerk is een
aanvullend aanbod.
Vandaag is elke gemeente al zeer gericht en constructief
zoekende om een antwoord te bieden op zeer diverse
crisisnoden. Ook lokale samenwerkingsafspraken zijn op
bepaalde plaatsen reeds actief. Deze dynamieken lokaal
moeten blijvende zuurstof krijgen De meerwaarde van de
samenwerking om tot een breder regionaal gedragen
crisisnetwerk te komen, dient verder verkend te worden. Ze
moet aanvullend en solidair zijn. Zo kan het netwerk ook
een vlottere inzetbaarheid en uitwisseling van expertise
betekenen voor niet evidente cliëntsituaties..
De stuurgroep komt in mei terug samen De weg van de
dialoog en regionale verbinding wordt verder gevolgd.
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De werkgroep dak- & thuisloosheid (Welzijn & Armoede Platform regio Oostende)
heeft het actuele aanbod gericht op dak-en thuisloosheid in kaart gebracht. De
werkgroep kiest gericht aan de slag te gaan in werkgroepen rond concrete signalen. Het
actieluik in 2016 wordt niet gelost.
En verder:
HvK DOZ:
Meimaand wordt maand van Huis van het Kind Damme-Oostkamp-Zedelgem.
De flyers van de 3 lokale kindercarrousels zijn beschikbaar. flyer D O Z op website.
De buitenspeeldagen in de gemeenten op
woensdag 13 april 2016 gaven het startschot aan
de campagne en bekendmaking.
Brugge Warme stad:
Stad Brugge is één van de 5 centrumsteden in
Vlaanderen (met Gent, Turnhout, Leuven , Genk) die de
kans krijgt in te stappen in het pilootproject Warme
Steden. Dit project (2016-2018) beoogt een
integrale, onderbouwde aanpak om
mentaal welbevinden en veerkracht van kinderen
en jongeren (0 - 24 jaar) te versterken.
Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen en
voor een grote groep jongeren geen evidentie.
Het project wil een grotere verbondenheid creëren
tussen de verschillende actoren in de stad die
betrokken zijn bij het welbevinden van kinderen en
jongeren. lees verder op website.

Tejo Brugge gestart op 18 april 2016:
Tejo (=Therapeuten voor Jongeren) biedt
psychotherapeutische hulpverlening aan jongeren
tussen 10 en 20 jaar. Het aanbod is laagdrempelig,
kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem,
en gratis.
De dienstverlening gebeurt door professionele
therapeuten op vrijwillige basis
Cijfers van andere Tejo huizen in Vlaanderen tonen
duidelijk aan dat kortdurende therapeutische
aanpak in de eerste lijn werkt en nodig is in
Vlaanderen en gans België.
Tejo is aanvullend op het reguliere aanbod naar
jongeren. Lees meer op website

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.
Voor de TREFDAG in het najaar
hebben we reeds initiatieven in
beeld.
EEN OPROEP
We staan open voor nieuwe
input. Het zit hem soms ook in
kleine acties. Samenwerking of
afstemming die net dat verschil
kunnen maken.
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Vluchtelingen aanpak regionaal:
info@welzijnsplatform.be
Alle lokale besturen en organisaties in onze regio
www.welzijnsplatform.be
merken op dat de instroom van erkende
vluchtelingen een uitdaging betekent voor alle
actoren. Eens een erkenning uitgereikt, hebben de
erkende vluchtelingen 2 maand tijd om een gepaste woonoplossing te vinden. Tot zolang
kunnen ze verblijven in een LOI (lokaal opvang initiatief)
Het aanbod betaalbare woonvormen wordt schaars ervaren.
Zowel huisvestingsmaatschappijen, lokale besturen van grote en kleine gemeenten,
welzijnsorganisaties en samenlevingsschakels proberen antwoorden te zoeken en
openingen te creëren. Zowel Europees, Belgisch, Vlaams en lokaal is in elke actie een
zoektocht in evenwicht de weg. Elke situatie en nood heeft vele invalshoeken, elke
oplossing is verankerd met zoveel andere factoren.
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