‘De Korf’ - een parochiezaal als plek voor en door de buurt
IDENTIFICATIE
Organisatie: vzw Oranje
Project/initiatief: ‘De Korf’ - een parochiezaal als plek voor en door de buurt
Sector: mensen met een beperking
Werkingsgebied: wijk Sint-Jozef, Brugge
Samenwerkingsverband tussen: diverse sectoren, stedelijk buurtwerk en OCMW Brugge
Contactadres: buurtcontactpunt: Dudzeelsesteenweg 1, 8000 Brugge
Startjaar: 2018
Contactpersoon:
naam: Anneleen Vanoost
adres: Dudzeelsesteenweg 1, 8000 Brugge
tel: 0470 10 09 19
mail: anneleen.vanoost@oranje.be
facebook: jozef de korf of WIJk sint-jozef

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Vzw Oranje kreeg de lokale parochiezaal in erfpacht om het beheer, onderhoud en verhuur
van dit gebouw te organiseren.

Doelstellingen
Een lokale plek met levende geschiedenis, weliswaar aan renovatie toe, lijkt ons een mooie
plek om mensen samen te brengen en vanuit die ontmoeting te ontdekken waar de noden van
de dichte buurt liggen…..
We maken het mogelijk om rond een potje koffie of een lokale actie (zwerfvuil ophalen,
gezelschapsspel spelen, breien of haken, langste tafel,….) elkaar te ontmoeten en de toekomst
ligt volledig open…… Wat gebeurt er in de buurt? Wat kan een gemeenschappelijke plek
betekenen? Welke energie zit er in de buurt? Wie kent wie, hoe kennen we elkaar beter?
Waarmee kunnen we elkaar van dienst zijn, elkaar versterken?

Doelgroep
Iedereen die zich verbonden weet met de plek De Korf en de wijk Sint-Jozef

Korte beschrijving van de werking
Elke maandagvoormiddag en vrijdagnamiddag staat de deur van parochiezaal De Korf open
voor iedereen uit de buurt. Het gezellig ontmoeten rond een potje koffie staat centraal en
allerlei acties kunnen in de kantlijn plaatsvinden. Zo werd de koer onkruidvrij gemaakt,
haalden we zwerfvuil op in de wijk, haakten en breiden jong en oud samen, ging er een heuse
lenteschoonmaak door, vonden planten een plaatsje in het plantenasiel, speelden we
gezelschapsspelletjes,….
Iedereen moet zich welkom voelen en daar zorgen we samen voor: de koffie en bijhorende
lekkernijen, de spelletjes of een streepje muziek wordt aangebracht door wie langskomt….
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Visie op vermaatschappelijking
Ontmoeten maakt meer mogelijk….
Via een publieke plek, een (digitaal) platform, een lokale munt,…. zoeken we naar mogelijke
verbindingen die ontstaan vanuit het laagdrempelig ont-moeten en/of samen actie
ondernemen…..
Verbindingen waarbij onderbenutte capaciteiten en lokale noden zich individueel of
georganiseerd makkelijk kunnen koppelen. Diversiteit en inclusie zijn het uitgangspunt en
(professionele) lokale actoren bieden hiervoor de veilige proeftuin.

Versie april 2018

_____________________________________________________
Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw
Tillegemstraat 81 8200 Brugge
050 40 70 16 / 0472 53 39 51
www.welzijnsplatform.be
info@welzijnsplatform.be

