FICHE “Sint-Pieters Deelt”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus Regio Brugge
Project/initiatief: Sint-Pieters Deelt
Sector:
Werkingsgebied: Sint –Pieters
Samenwerkingsverband tussen: buurtwerk sint-pieters, Vormingplus, OCMW Brugge, Letskring,
bewonerswerking t Meulentje, Sint-Vincentius Sint-Pieters, lokaal socio-cultureel verenigingsveld
Contactadres: Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221 te 8000 Brugge
Startjaar: 2015
Contactpersoon:
naam: Patrick Anthone (buurtwerker Sint-Pieters)
adres: buurtcentrum De Dijk
tel:0486 65 63 86
mail:patrick.anthone@brugge.be
website:sint-pietersdeelt.be
of Lobke Vermeire , Vorming Plus regio Brugge, lobke.vermeire@vormingplus.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Letskring was reeds kind in huis in buurtcentrum De Dijk en zowel Vormingplus als
buurtwerk Sint-Pieters hadden reeds verwante initiatieven. We zagen dat het toch nog
moeilijk was om het publiek uit de sociale woonwijken Sint-Pieters te bereiken (deelprojecten
e.d. bereiken m.i. vooral een middenklassepubliek) en hebben dan een zo laagdrempelig
mogelijk concept uitgewerkt.

Doelstellingen:
- Zo goedkoop mogelijk, gratis als het kan, een aantal producten en diensten aanbieden
- Ruilen en delen van goederen stimuleren
- Verspilling tegengaan
- Maximale participatie van wijkbewoners (wij creëren een kader om wijkbewoners hun
leven zo veel als mogelijk zelf in handen te laten nemen)

Doelgroep
Sint-Pieters
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Korte beschrijving van de werking

Buurtwerk Sint-Pieters, OCMW Brugge, Vormingplus Regio Brugge, Letskring Brugge, SintVincentius Sint-Pieters, Davidfonds Sint-Pieters, bewonerswerking ’t Meulentje en vele losse
wijkbewoners slaan de handen in elkaar voor een gedragen én gecoördineerd deelproject.

Met het project Sint-Pieters Deelt willen we het delen van goederen en diensten tussen
inwoners van de Brugse deelgemeente Sint-Pieters stimuleren. We hopen dat, door dit project,
de inwoners van Sint-Pieters elkaar (opnieuw) meer helpen. Dat hij/zij zijn of haar buurvrouw
weer beter kent, dat hij/zij trots is op zijn/haar deelgemeente en dat de mensen weer meer
'gewoon' iets doen voor elkaar. Daarnaast willen we mensen ook bewust maken van hun
talenten ('wat heb ik te bieden?') en sterker maken ('durf te vragen'), zodat ze eventueel ook
kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven.
Sint-Pieters Deelt wordt vooral een platform; een overkoepelende term voor heel wat deelactiviteiten én een website waarop al die activiteiten aankondigd worden en van waar gelinkt
kan worden naar bestaande initatieven. Vraag en aanbod van diensten (kleine klusjes,
vervoer...) vinden mekaar hopelijk ook via een fysiek bord dat opgesteld wordt in de hal van
het buurthuis/de bibliotheek De Dijk. De bestaande initiatieven (Letskring met uitvalsbasis
buurtcentrum De Dijk en/of Vormingplus, Repair Café Vormingplus, kledijruilbeurs SWAP
Vormingplus en buurtwerk Sint-Pieters, boekenruilbeurs Davidsfonds Sint-Pieters en
buurtwerk Sint-Pieters) worden versterkt én krijgen een bredere inbedding.
Vanuit de stuurgroep ontstaan er nieuwe deelinitiatieven : speelgoedruilbeurs, fiets en zo
(delen en herstellen van fietsen); de stuurgroep werkt momenteel aan andere deelinitiatieven.
Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het materiële delen, in de loop van het jaar 2016 kwam
er een wekelijks soepcafé, een maandelijks gelukscafé,… Tijdens de zomer werd op de koer
van het buurtcentrum een ‘overmarkt’ gehouden: groenten en fruit op overschot werden
aangeboden tegen een vrije bijdrage.

Visie op vermaatschappelijking
Vanuit het buurtwerk wordt gepoogd om bij elk project, zeker bij dit deelproject, de
participatie van wijkbewoners en lokale organisaties zo maximaal mogelijk te houden. Samen
met partnerorganisatie Vormingplus regio Brugge hebben we met dit project een kader
gecreëerd waarbij het de bedoeling is dat anderen zoveel als mogelijk het project dragen en
uitwerken.
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