armoedeorganisaties
regio Brugge
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Brugge is zo divers als de mensen die er wonen.
Deze mensen hebben elk hun eigen ervaringen,
dromen en ambities. Ze maken samenleven in
Brugge zinvol en verrijken de stad.
Samen willen we ervoor zorgen dat elk individu
kan deelnemen aan alle aspecten van het leven.
Wanneer het even niet meer lukt dan staan
volgende organisaties voor je klaar.
We kiezen ervoor om enkel organisaties te vermelden die
een direct contact hebben met mensen in armoede,
en die beschikken over een werking met een ontmoetingsluik.
(= organisaties die eveneens vallen onder de noemer armoede-organisaties/
armoedebestrijding)

Werkingen in de Brugse regio zijn:
pagina 3: welzijnsschakel Ûze Plekke
pagina 4: welzijnsschakel Kantel
pagina 5: vzw Wieder
pagina 8: welzijnsschakel Integraal
pagina 9: inloophuis ’t Sas
pagina 10: jongerenwerking ‘t Salon
Pagina 11: warme maaltijden (Pas Partout, Poverello en Mintus)
coverfoto
De pauw als symbool voor vernieuwing van het leven en oplettendheid.
De “ogen” overzien een zeer wijde omgeving en verdrijven boze krachten.
Een prachtige vogel, vol schoonheid en trots!

colofon
vormgeving: cel communicatie, OCMW Brugge
communicatie@ocmw-brugge.be
t 050 32 73 18
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welzijnsschakel Ûze Plekke
Ûze Plekke is een welzijnsschakel uit Sint-Andries. Wij zoeken
mensen in armoede op, verenigen hen en maken hen zo sterker.
Hierbij maken we geen onderscheid tussen mensen in financiële
armoede of andere, zoals eenzaamheid, gebrek aan erkenning,
ziekte, of afwijzing om gelijk welke reden.
In waardevolle ontmoetingsmomenten vinden mensen - met en
zonder ervaring - in armoede elkaar om de 14 dagen in een geest
van openheid, respect, luisterbereidheid en begrip.
Mensen in armoede kunnen op die manier opnieuw een plaats
in de samenleving innemen. Iedereen is er welkom, niemand
wordt uitgesloten en elkeen wordt aanvaard zoals hij/zij is.
Door iedereen te betrekken en kansen te geven steunen we
elkaar en worden kwetsbare mensen bevestigd om te groeien
in zelfrespect en vertrouwen. Heel onze werking wordt gedragen
door vrijwilligers.
contact
Molensteenstraat 40 - 8200 Sint-Andries
0499 72 44 37
meuleman.angelino50@outlook.com
www.uzeplekke.be
contactpersoon
Angelino Meuleman (voorzitter)
openingsuren
ontmoetingslokaal Ûze Plekke, Legeweg 85 - 8200 Sint-Andries
Elke 14 dagen, op maandagnamiddag en -avond.
We zijn telefonisch bereikbaar op 0499 72 44 37
Wie nood heeft aan een persoonlijk gesprek kan een huisbezoek
aanvragen.
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welzijnsschakel Kantel
WZS Kantel zet zich in voor mensen met en zonder armoede
ervaring met het doel via sociale inclusie een warmere samenleving op te bouwen. WZS Kantel bestaat uit de Kantelkantine,
Kantelklas, Kantelmuziek en (binnenkort) Kantelwonen.
contact
Moerkerkse Steenweg 391 - 8310 Sint-Kruis
0492 31 69 93
bart.verhelle@live.be
contactpersoon
Bart Verhelle

openingsuren
WZS Kantel, Kanunnik Decoeneplein 1 - 8310 Sint-Kruis (Male)
Kantelkantine: elke woensdagnamiddag open van 14 tot 19.00 u.
Kantelmuziek: elke woensdagvoormiddag open
Kantelklas: elke woensdagnamiddag open
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vzw Wieder
Vzw Wieder is een erkende vereniging waar armen het woord
nemen, die actief is binnen de Brugse regio.
‘Niet over hen, zonder hen’. Dat is het principe dat Wieder sinds
de oprichting 15 jaar geleden hanteert. Mensen in armoede
weten zelf het beste wat ze nodig hebben, wat er fout loopt maar
vaak niet wie hen kan helpen en hoe ze dit best klaren. Daar komt
Wieder in hun leven. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten,
en elkaars verhaal (h)erkennen, niet uit boekjes of reportages
maar aan den lijve zelf ondervinden of ondervonden hebben
wat het betekent om arm te zijn.
Een grote verbindende kracht in dit alles is solidariteit.
contact
Rozendal 3 - 8000 Brugge
0471 38 98 24
vzwwieder@hotmail.com
contactpersoon
Pascale Cockhuyt
openingsuren
Elke dinsdag – en donderdagnamiddag van 14 tot 17.00 u.
Individuele ondersteuning: op afspraak
Huisbezoeken: op afspraak
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ontmoetingslokaal Ûze Plekke
Legeweg 85, 8200 Sint-Andries
welzijnsschakel Kantel
Kanunnik Decoeneplein 1, 8310 Sint-Kruis (Male)
welzijnsschakel Wieder
Rozendal 3, 8000 Brugge
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welzijnsschakel Integraal
Rozendal 5, 8000 Brugge
inloophuis ‘t Sas
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2, 8000 Brugge
jongerenwerking ‘t Salon
Ter Pannestraat 3, 8000 Brugge
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sociaal restaurant Passe Partout
Kruitenbergstraat 11, 8000 Brugge
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Poverello
Goezeputstraat 27, 8000 Brugge
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welzijnsschakel Integraal
Welzijnsschakel Integraal biedt kansen aan (kans)arme autochtone
en anderstalige kinderen, jongeren en volwassenen met als doel
hen te integreren in het onderwijs en/of in de samenleving:
•
•
•
•

Ondersteuning door huiswerk- en studiebegeleiding
van kinderen, jongeren en jong volwassenen.
Zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers
tussen 6 en 18 jaar.
Ontspannende activiteiten voor kinderen en jongeren
samen met hun ouders.
Ontspanning voor anderstalige jongeren gericht
op integratie.

volwassenen:
•
Initiatie Nederlands voor anderstalige volwassenen.
•
Praatgroepen voor anderstaligen op dinsdagnamiddag
en op vrijdagavond.
ontmoeting:
•
Instuif-namiddag op de 2de en 4de donderdag van de maand.
•
Interreligieuze dialoog. Zoeken naar zin en verdieping.
contact
Rozendal 5 - 8000 Brugge
050 67 55 80
integraal@telenet.be
www.integraal-brugge.be
contactpersoon
Peter Vankersschaever (voorzitter)
Zuster Noëlla Lapon (secretariaat)
openingsuren
Algemeen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
tussen 9 en 12.00 u. en tussen 14 en 18.00 u.
Zaterdag: op afspraak
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inloophuis ‘t Sas
Inloophuis ’t Sas is een initiatief waar mensen met verminderde
welzijnskansen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen
ontmoeten.
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd en je kan er iets
drinken aan een democratische prijs. Naast ontmoeting is er ook
een onthaal en praktische dienstverlening, zoals het gebruik van
de douche, de wasmachine en computers.
contact
welzijnsvereniging 't Sas
Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2 - 8000 Brugge
050 32 76 70
inloophuis@sasbrugge.be
contactpersoon
Elke Van Mieghem (coördinator)
Fabienne De Vis (projectleider)
openingsuren
maandag:
van 10 tot 12.00 u. en van 14 tot 17.30 u.
dinsdag:
van 14 tot 17.30 u.
woensdag:
van 10 tot 12.00 u. en van 14 tot 17.30 u.
donderdag:
van 14 tot 17.30 u.
vrijdag:
van 10 tot 12.00 u. en van 14 tot 17.30 u.
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jongerenwerking ‘t Salon
't Salon is een vrijetijdswerking voor jongeren vanaf het eerste
middelbaar tot 25 jaar. Op onze boot willen wij een plekje bieden
om jezelf te zijn, weg van je dagelijkse zorgen. We werken met
een instuif werking waar iedereen welkom is.
Je kan er onder meer tv kijken, biljarten, darten, chillen, leeftijdsgenoten ontmoeten, experimenteren met muziek in onze muziekstudio, gamen, ... Wij staan altijd klaar voor je vragen, wensen,
ideeën, verhalen en problemen die elke jongere wel eens heeft.
Je goed voelen en je amuseren staan centraal in 't Salon!
contact
Jongerenwerking 't Salon
Ter Pannestraat 3 - 8000 Brugge
jongerenwerking.tsalon@cawnoordwestvlaanderen.be
www.jongerenwerkingtsalon.be
contactpersoon
Bram Nachtergaele: 0484 96 19 32
Ward Dekeyser: 0477 81 36 45
openingsuren
normaal:
•
elke woensdag van 14 tot 20.00 u.
•
elke vrijdag van 18 tot 22.00 u.
•
tijdens schoolvakanties op maandag van 14 tot 18.00 u.
Door corona:
Vooraf inschrijven verplicht in een van de 2 vaste groepen:
• groep 1:
elke maandag van 18 tot 21.00 u.
elke woensdag van 14 tot 17.00 u.
• groep 2:
elke woensdag van 18 tot 21.00 u.
elke vrijdag van 18 tot 21.00 u.
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warme maaltijden
Pas Partout:
Iedereen kan in sociaal restaurant Pas Partout terecht voor
een warm middagmaal.
Heb je het financieel moeilijk? Ga dan eerst langs bij de dienst
‘Eerste onthaal OCMW’ of de dienst ‘Onthaal Brugge’ van het
CAW Noord-West-Vlaanderen.
Zij kunnen nagaan of je in Pas Partout tegen een verminderde
prijs kan eten.
Je bent welkom van maandag tot zaterdag van 11.45 tot 14.00 u.
Kruitenbergstraat 11 - 8000 Brugge
050 33 51 16
restaurant@sobo.be
Poverello:
Je bent welkom in Poverello van maandag tot vrijdag,
van 9 tot 16.00 u.
•
•
•

middagmaal van 12 tot 14.00 u.: €1
lunchpakket mogelijk: €1
soep – frisdrank – koffie – thee: €0,20

Goezeputstraat 27 - 8000 Brugge
050 34 06 72
Lokale dienstencentra Mintus:
In de dienstencentra van Mintus kan je elke werkdag terecht
voor een warme maaltijd.
Een overzicht van de buurt– en dienstencentra
kun je vinden op:
www.dienstencentra-brugge.be -www.mintus.be
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Heb je een vraag?
Of wens je iets te signaleren?
Neem dan contact op met
Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge.
t. 050 32 67 72
gbo@ocmw-brugge.be
Bereikbaar:
van maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 12.00 u. en van 14 tot 16.30 u.
adres:
‘Hoogstraat 9’
Hoogstraat 9 - 8000 Brugge

In samenwerking met:

verantwoordelijke
12 uitgever: xxxx

