FICHE “de ONT-moeting”
IDENTIFICATIE
Organisatie: de ONT-moeting
Project/initiatief: Project/initiatief: Het is een ontmoetingsplaats gerund door de bezoekers
zelf en ondersteund door samenwerkende organisaties uit de GGZ.
Sector: Geestelijke gezondheidszorg
Werkingsgebied: Noord West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: Beschut Wonen Brugge en PZ OLV
Contactadres: Hoefijzerlaan 40 te 8000 Brugge
Startjaar: september 2014
Contactpersoon:
naam: Kathleen Vanassche
adres: Hoefijzerlaan 40 te 8000 Brugge
tel: 050/44 50 90
mail: kathleen.vanassche@beschutwonenbrugge.be
website: www.actievelink.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Grote nood op vlak van pure ontmoeting: ergens terecht kunnen waar men ‘gelijkgestemden’
kan ontmoeten, zonder te moeten voldoen aan verwachtingen qua duur van aanwezigheid of
deelname aan activiteiten. Het weekend overbruggen wordt door velen als moeilijk ervaren.
Vaag naar een ontmoetingscentrum specifiek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Doelstellingen
De ONT-moeting is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten voor een drankje, een
deugddoende babbel, een activiteit
Iedereen is welkom! Voel je vrij en op je gemak tussen gelijkgestemden.
De ONT-moeting wordt gerund door de bezoekers zelf .Een professionele medewerker coacht
hen in hun organisatie en planning.
Ben je goed in iets laat het ons weten. Je ideeën en talenten zijn welkom!
Doelgroep
Voor mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben (gehad) en terug een plek
willen vinden in de samen-leving.
In de ONT-moeting doet het er niet toe wie je bent of welke kwetsbaarheid je hebt.
Familieleden of kennissen zijn er ook welkom.
Korte beschrijving van de werking
Elke zaterdag van 13.00u tot 17.00u
Op donderdagavond van 18.00h tot 21.00h
Gesloten op feestdagen!
Locatie Oude Burg 27 te Brugge (Hof van Watervliet)
Bereikbaar op 0492/58 30 15 tijdens de openingsuren.
Bekijk de activiteiten op www.actievelink.be
Visie op vermaatschappelijking
Enerzijds wordt een niche gecreëerd waar iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt .
Hier worden bezoekers gesteund in het organiseren van activiteiten binnen en buitenshuis.
Anderzijds wordt inclusief gewerkt en wordt ingezet op kwartier maken.
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