FICHE “ Mariënstede - BRUGGENSTEUN”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Mariënstede
Project/initiatief: °2014 Bruggensteun (versmelting)
Sector: VAPH
Werkingsgebied: Dadizele radar regio 1O km
Samenwerkingsverband tussen:
Contactadres:
Startjaar: 1985 vzw fusie sindsdien veel nieuwe initiatieven opgestart
Contactpersoon:
naam: Lieven Detavernier (directeur)
adres: Remi Dewittestraat 6 8890 Dadizele
tel: 056 50 94 13
mail: lieven.detavernier@marienstede.be
website: www.mariënstede.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Hoe kunnen wij een geschenk zijn voor het dorp en vica versa.
Mariënstede ziet inclusie als een werkwoord. De kracht van et engagement. Dit vertaalt zich
in de veelheid van nieuwe en vernieuwende en vooral lokaal verbindende initiatieven en
projecten. De focus ligt op wederkerigheid in zijn eenvoud.
In 2010 schudde minister van Welzijn Jo Vandeurzen de welzijnssector wakker met zijn
‘Perspectief 2020’. Er werd een oproep gelanceerd om op een creatieve manier aan de slag te
gaan met deze zorgvernieuwing. Zo werd het project Bruggensteun ingediend. Het is een
mobiele woondienst die mensen ondersteunt met een beperking bij het zelfstandig wonen in
een huis.
Doelstellingen
De doelstellingen en achterliggende visie van het Bruggensteun project zijn vernieuwend.
Samen met hun netwerk willen we mensen met een beperking ondersteunen om na te denken
over hun toekomstdromen; Hoe ondersteuning hierbij organiseren?
Nastreven van sociale inclusie/ Hoe deel uitmaken kan de plaatselijke gemeenschap?
Samenwerking met buurtbewoners om van Dadizele een warme en zorgzame buurt te maken
Zoeken naar manieren om de middelen anders in te zetten en zo meer mensen de kans tot
ondersteuning te bieden.
Doelgroep
Volwassen personen met een handicap/ beperking.
De mensen die naar Mariënstede komen, hebben hun roots in onze regio. Een perimeter van
10km in omtrek wordt meegenomen in de criteria daar lokalen binding in onze visie zo
cruciaal is.

Korte beschrijving van de werking
Bruggensteun is een mobiele woondienst die mensen let een beperking (of een vermoeden
van) ondersteunen bij het zelfstandig wonen in een huis. Bruggensteun werkt aan de hand van
‘steungroepen’. Een centrale gebruiker, het netwerk (ouders, broers, zussen, vrienden..) een
medewerker van Bruggensteun die als facilitator werkt en eventuele andere (vrijwilligers, …)
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Samen wordt nagedacht over het leven van de gebruiker, nu en in de toekomst. De focus ligt
op mogelijkheden en talenten. De gebruiker doet zelf wat hij/zij kan Een ondersteuningsplan
opgemaakt. Er is sprake van maatwerk.
De zorgvernieuwing deed zijn intrede in Mariënstede via het project Bruggensteun maar heeft
ondertussen ook de andere woondiensten van bereik. Hoe kan de regie teruggeven worden
aan de gebruiker; dit vergt een aanpassing voor de medewerkers en evenzeer ook voor de
familie. Versterkend werken, een weg van lange adem.
Daarnaast hebben we nog tal van andere initiatieven die vaak vanuit lokale opportuniteiten in
hun eenvoud ontsproten zijn en steeds resulteren in nieuwe verbindingen: . Chateau Superette
(de andere buurtwinkel met tijd voor u), Hip Terrasje op zondagmiddag in het park van het
kasteel gericht op ontmoeting, Kamishibai (een klein verteltheater op het domein en nu ook
rondtrekkend),…
Visie op vermaatschappelijking
Lang voor de term ‘vermaatschappelijking van de zorg’ centrale aandacht kreeg met de
beleidsnota van Vandeurzen, was Mariënstede reeds gericht op brede
samenwerkingsverbanden, vrijwilligerswerk en ontmoeting.
Een samenleving is gebaat met een laagdrempelige mentale en fysieke toegankelijkheid.
In alle eenvoud. Dit hebben we geleerd dankzij onze bewoners.
Inclusie is een werkwoord. De kracht van het engagement, gericht op talenten en
mogelijkheden en wederkerige betrokkenheid. Mensen willen deel uitmaken van de
samenleving door IN de samenleving te werken,er te wonen en er hun vrije tijd mee te
beleven. Sociale inclusie vertaalt zich in de praktijk, vaak via eenvoudige kleine acties.
Vrijwilligers zijn de kers op de Mariënstedetaart. Door hun veelzijdige aanwezigheid houden
zij de cultuur mee in stand.
Afstand nemen van het hokjes denken en meer co-creatief werken is de weg tot een
‘warmmenselijke samenleving’.
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