WAAR HEB JE RECHT OP?

INHOUD
Meer weten over
het Geïntegreerd
Breed Onthaal?
Contacteer ons:
gbo@ocmw-brugge.be

School

..........................................................................................................

Kinderopvang en opvoeding

Openbaar vervoer - bus/trein

7

............................................................................

8

.....................................................................................................

9

Ziekte en medische kosten

..................................................

10

....................................................................

11

Energie

........................................................................................................

12

Voeding

.......................................................................................................

14

Wonen en verhuizen

Ontwerp
Cel creatie - Stad Brugge

6

...........................................

Vrije tijd en sport
Vakantie

Verantwoordelijke uitgever:
Colin Beheydt
algemeen directeur
Stad en OCMW Brugge
Burg 12, 8000 Brugge

................................................

4

Kledij en tweedehandsspullen
Nuttige adressen

...........................................

16

..............................................................................

18
2

Beste Bruggeling
Deze folder is speciaal voor jou, met de groeten van het
Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge (GBO Brugge). Binnen dit
samenwerkingsverband staat de dienstverlening toegankelijker
maken voor elke burger verblijvende te Brugge en het
onderzoeken en toekennen van sociale rechten centraal.
Pablo Annys
Schepen van
sociale zaken

Ben je op zoek naar kinderopvang? Wil je meer weten over
schooltoelagen? Zoek je hulp bij een verhuis? Of wil je weten
waar je eten, kledij of andere spullen koopt met een beperkt
budget?
In deze folder hebben we praktische informatie van verschillende
diensten en partners in Brugge gebundeld. Met als doel jou op
weg te helpen om bepaalde rechten te kunnen uitputten. Op elke
pagina staat vermeld welke dienst je waarvoor kunt contacteren.
De bijhorende adressen en telefoonnummers vind je achteraan in
een overzichtelijke lijst.
Zit je dus met een vraag betreffende wat je in onze folder leest?
Contacteer dan de vermelde dienst.
Met vriendelijke groeten
GBO Brugge
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SCHOOL
Onderwijscheques

Studietoelage en Groeipakket

Zit je kind in het kleuter-, lager of
middelbaar onderwijs? Zijn jullie
gedomicilieerd in Brugge en

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van
een studietoelage voor het hoger onderwijs?
Of heb je vragen over je Groeipakket?

heb je recht op een verhoogde
tegemoetkoming via het ziekenfonds?
Of is je gezin in collectieve schuldenregeling
of in budgetbeheer? Dan heb je
recht op onderwijscheques.
Ook kinderen en jongeren zonder
verblijfsrecht hebben vanaf schooljaar 2020
– 2021 recht op onderwijscheques.
CONTACTEER:

CONTACTEER:

Huis van het Kind Brugge

Huis van het Kind Brugge
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Gratis tweedehands laptop - Tegemoetkoming bij aankoop
Door de coronacrisis is afstandsonderwijs
steeds populairder. OCMW en Huis van het
Kind Brugge hebben een tijdelijk aanbod
voor kwetsbare gezinnen:
• gratis tweedehands computers
• gratis internetaansluiting via
Telenet Wi-free (enkel voor gezinnen
met schoolgaande kinderen)
• gratis printen van schoolopdrachten
en taken

Voor OCMW-cliënten bestaat er ook
een tegemoetkoming in de aankoop van
een (tweedehands) computer.
CONTACTEER:

Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie of
Huis van het Kind Brugge

Dit aanbod is beschikbaar voor:
• gezinnen met schoolgaande kinderen
• volwassenen die een cursus volgen in
een Centrum voor Volwassenenonderwijs
(CVO) of Open School
5

KINDEROPVANG EN OPVOEDING
Kinderopvangtoeslag

Verminderd tarief kinderopvang

Ben je een alleenstaande ouder
met kinderen ten laste? Ben je drie
maanden volledig werkloos met uitkering?
Dan heb je misschien recht op
een kinderopvangtoeslag, als je terug
gaat werken.

Heb je het moeilijk om kinderopvang te
betalen?
Via OCMW Brugge kan je een verminderd
tarief kinderopvang aanvragen.
CONTACTEER:

Eerste onthaal OCMW Brugge

CONTACTEER: je uitbetalingsinstelling voor
werkloosheidsuitkering

Kindcode of kinderopvang
Zoek je een kinderopvang?
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een
kindcode bij Kind en Gezin?
CONTACTEER:

Loket Kinderopvang
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OPENBAAR VERVOER - BUS/TREIN
Tot 6 jaar

Kinderen

Is je kind 6 jaar of jonger? Dan kan
het gratis met de bus rijden, in gezelschap
van een betalende persoon van
minstens 12 jaar.

Ben je een betalende treinreiziger boven de
12 jaar? Dan mogen er 4 kinderen jonger
dan 12 jaar gratis meereizen.

Buzzy Pazz

Grote gezinnen

Is je kind tussen 6 en 24 jaar? De Buzzy
Pazz is er voor alle verplaatsingen met
de bus en tram van De Lijn.

Woon je in België en heb je minstens drie
kinderen? Met de kortingskaart voor grote
gezinnen kan je aan halve prijs meerijden
met de trein.

Sociaal tarief

Verhoogde tegemoetkoming

Dit voordeeltarief krijg je als je een leefloon
of een verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds ontvangt.

Geniet je een verhoogde tegemoetkoming
via het ziekenfonds? Dan kan je een biljet
aankopen met 50% korting in tweede klas,
voor jezelf en personen die je ten laste hebt.

CONTACTEER:

De Lijn

CONTACTEER:

NMBS of het treinstation
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VRIJE TIJD EN SPORT
Musea Brugge & vrije tijd

Jeugd- & Sport-AXI-bonnen

Als je in Brugge woont, kun je gratis naar
de Brugse musea. Leef je met een beperkt
inkomen of leefgeld? Dan heb je mogelijks
recht op een tegemoetkoming voor
vrijetijdsactiviteiten.

Woon je in Brugge en is je kind tussen 3
en 18 jaar? Dan heb je recht op JeugdAXI-bonnen. Personen met een verhoogde
tegemoetkoming (ziekenfonds) of een
participatiekaart (OCMW) kunnen de SportAXI-bonnen aanvragen.

Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie
CONTACTEER:

De Fietsbieb
De Fietsbieb is een uitleendienst van
tweedehands kinderfietsen (tot 12 jaar).
Als je lidgeld en waarborg betaalt, kan je
een jaar lang een kinderfiets lenen.
CONTACTEER:

De Fietsbieb

Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie, Jeugddienst Brugge of
Sportdienst Brugge
CONTACTEER:

Tegemoetkomingen bij
vrijetijdsactiviteiten
Vraag bij je ziekenfonds altijd naar
voordelen voor vrije tijd en sport.
CONTACTEER:

Je ziekenfonds
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VAKANTIE
Jeugd - en sportvakanties

Rap op stap-kantoor

Jeugdvakanties van je eigen ziekenfonds
bieden altijd een korting aan. Vraag ernaar.

Heb je een beperkt budget of een
specifieke zorgvraag? We zoeken met
jou naar betaalbare vrijetijdsactiviteiten,
daguitstappen en vakantieformules. Er wordt
hierbij onder meer gebruik gemaakt van het
aanbod van www.iedereenverdientvakantie.
be en www.vrijuit.nu.

Heb je een beperkt inkomen en gaat je kind
op kamp met Sport Vlaanderen?
Dan kun je tot 50% korting krijgen.

je ziekenfonds, Sport
Vlaanderen of het Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie

CONTACTEER:

Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie
CONTACTEER:
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ZIEKTE EN MEDISCHE KOSTEN
Dienst Maatschappelijk Werk
ziekenfonds

Tegemoetkoming in
de medische kosten

Heb je een handicap of lijd je aan een
chronische ziekte? Vraag aan de Dienst
Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds
of er extra voordelen en hulpverlening
beschikbaar zijn.

In sommige gevallen kun je een
tegemoetkoming krijgen in doktersen apotheekkosten (op voorschrift),
ambulancevervoer, kinesitherapie of
ambulante therapie. Dit geldt als je een
leefloon, gelijkwaardige bijstand of een
ander inkomen ontvangt dat maximaal
€ 200 boven het leefloon ligt.

CONTACTEER: Dienst Maatschappelijk Werk
van jouw ziekenfonds

Eerste onthaal OCMW Brugge
of je maatschappelijk werker van het OCMW
CONTACTEER:
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WONEN EN VERHUIZEN
Dozen & Co

Huurpremie

Ga je verhuizen? Kan je geen private
verhuisdienst betalen en heb je recht
op een verhoogde tegemoetkoming via
het ziekenfonds? Doe dan navraag bij
het Woonloket van het OCMW Brugge.
Dozen & Co is het verhuisproject van
Welzijnsvereniging ’t Sas en helpt mensen
met een beperkt budget verhuizen.

Sta je minstens 4 jaar op de wachtlijst van
Vivendo en de Brugse Maatschappij voor
Huisvesting en voldoe je aan bepaalde
andere voorwaarden (m.b.t. inkomsten,
huidige huurovereenkomst, domicilie,…)?
Dan heb je recht op een huurpremie van de
Vlaamse overheid. Deze premie ontvang je
tot je verhuist naar een sociale woning.
CONTACTEER:

CONTACTEER:

Woonloket

woonloket
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ENERGIE
Energiescan

Sociale dakisolatiepremie

Wil je graag een lagere energiefactuur?
Je kan je woning gratis en vrijblijvend
laten checken door een energiescanner.
Die bekijkt met jou hoe je met kleine
aanpassingen je woonst energiezuiniger
maakt.

Wil je je dak laten isoleren en weet je graag
op welke premies je recht hebt?

CONTACTEER:

CONTACTEER:

Energieloket

Vereniging WOK
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Toelage sociaal
verwarmingsfonds
Je kunt een tegemoetkoming krijgen als
je je huis verwarmt met bulkpropaangas,
huisbrandolie of verwarmingspetroleum.
De toelage is beschikbaar voor:
• personen met een begrensd inkomen
• personen met recht op verhoogde
tegemoetkoming bij het ziekenfonds
• personen in schuldbemiddeling of
collectieve schuldenregeling
CONTACTEER:

Minimale aardgaslevering
Gezinnen of personen met een actieve
budgetmeter aardgas kunnen van 1
november tot 31 maart een minimale
aardgaslevering aanvragen. Zo vermijd
je dat je verbruikskrediet opraakt in de
koudste maanden van het jaar.
CONTACTEER:

Energieloket

Energieloket
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VOEDING
Sociale kruidenier De KABA

Sociaal restaurant Pas Partout

De KABA is een kruidenierswinkel in Brugge
met een basisaanbod kwalitatieve voeding,
onderhouds- en verzorgingsproducten.
Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen
er inkopen doen na doorverwijzing door het
OCMW, CAW of een andere sociale dienst.

Pas Partout is een sociaal restaurant waar
iedereen welkom is. Je eet er gezond en
dagvers aan een betaalbare prijs. Mensen
met een beperkt budget krijgen korting op
hun maaltijd.

CONTACTEER: Eerste onthaal OCMW Brugge
of CAW Noord-West-Vlaanderen

Voor meer informatie omtrent het
kortingstarief kan je terecht bij het Eerste
onthaal OCMW Brugge of het CAW NoordWest-Vlaanderen.
Pas Partout, OCMW Brugge of
CAW Noord-West-Vlaanderen
CONTACTEER:
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Poverello
Bij Poverello kan je een warme maaltijd eten
voor € 1, een drankje kost € 0,20.
Het team van Poverello biedt daarnaast een
luisterend oor tijdens je bezoek.
Voor meer informatie omtrent een
verwijsbrief voor een gratis maaltijd kan je
terecht bij het Eerste onthaal OCMW Brugge
of het CAW Noord-West-Vlaanderen.
CONTACTEER: Poverello, OCMW Brugge of
CAW Noord-West-Vlaanderen
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KLEDIJ EN TWEEDEHANDSSPULLEN
Televestiaire Brugge

MamaStart

Heb je nood aan extra kledij of huisraad
voor een beperkt budget? Kom dan langs
bij Televestiaire.

MamaStart biedt materiële hulp aan
zwangere vrouwen en kinderen tot 12
jaar. Je kunt er op doorverwijzing gratis
speelgoed en klein materiaal verkrijgen.
Grote stukken kosten € 1.

Op advies van een maatschappelijk werker
van het CAW, het OCMW of je ziekenfonds,
kun je bij Televestiaire een voordeelpakket
krijgen.
CONTACTEER:

Televestiaire

Je kunt terecht bij MamaStart als je een
doorverwijsformulier hebt. Kind & Gezin,
het OCMW, onderwijsinstanties of een
andere sociale dienst die jouw situatie kent,
kan je hier aan helpen.
CONTACTEER:

MamaStart
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Weggeefwinkel Brugge
In de WeggeefWinkel is iedereen welkom
zonder doorverwijzing. Je vindt er kleding,
huisraad, schoenen, boeken, speelgoed,
babyspullen en elektro.
Per Weggeefmoment mag je maximum 2
grote shoppingtassen per persoon vullen.
Tijdens de Weggeefmomenten is er tussen
14u en 18u tegen een kleine prijs verse
soep met brood verkrijgbaar.

CONTACTEER:

Weggeefwinkel Brugge
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NUTTIGE ADRESSEN
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 32 74 96 of 050 32 67 73
M 0496 90 50 15 of 0478 63 78 09
bart.hollevoet@ocmw-brugge.be
Jovi.cauwels@ocmw-brugge.be
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
CAW Noord-West-Vlaanderen
Onthaal Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

De Fietsbieb
Gistelsesteenweg 223
8200 Brugge
T 050 44 43 35
brugge@fietsbieb.be
De Lijn - Lijnwinkel Brugge
Stationsplein
8000 Brugge
T 070 22 02 00
www.delijn.be
Eerste onthaal OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T 050 32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be
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Energieloket
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2		
8000 Brugge					
T 050 47 55 13				
energieloket@ocmw-brugge.be

Loket Kinderopvang
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 55 14
loket@kinderopvangbrugge.be

Huis van het Kind Brugge
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 55 15
info@huisvanhetkindbrugge.be

MamaStart
Torhoutsesteenweg 136
8200 Brugge (Sint Andries)
T 0483 07 99 23
info@MamaStart.be

Jeugddienst Brugge
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 44 83 33
jeugd@brugge.be

NMBS – Brugge station
Stationsplein 5
8000 Brugge
T 02 528 28 28
www.belgiantrain.be
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Poverello
Goezeputstraat 27
8000 Brugge
T 0474 70 06 07
brugge@poverello.be
Sociaal restaurant Pas Partout
Kruitenbergstraat 11
8000 Brugge
T 050 33 51 16
restaurant@sobo.be
Sociale kruidenier De Kaba
Welzijnsvereniging ’t Sas
Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2
8000 Brugge
T 050 32 76 75
dekaba@sasbrugge.be

Sportdienst Brugge
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 54 70
sportdienst@brugge.be
Sport Vlaanderen Brugge
Nijverheidsstraat 112					
8310 Brugge						
T 050 35 08 61 of 050 36 37 99			
brugge@sport.vlaanderen			
Televestiaire Brugge
Ronsaardbekestraat 55
8000 Brugge (Sint-Jozef)
T 050 66 30 00
(contactpersoon: Benedicte Ongenae)
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Vereniging WOK
De Schakelaar
T 050 32 74 13
www.wokbrugge.be
WeggeefWinkel Brugge
Project W2 vzw
Gistelsesteenweg 223
8200 Brugge (Sint Andries)
T 0491 89 87 89
projectw2vzw@gmail.com
Woonloket
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 55 17
woonloket@sasbrugge.be

ZIEKENFONDSEN
CM Brugge
Dienst Maatschappelijk Werk
Oude Burg 19
8000 Brugge
T 050 20 76 76
brugge@cm.be
Bond Moyson Brugge
Dienst Maatschappelijk Werk
Zilverstraat 43
8000 Brugge
T 050 44 79 18
dmw.wvl@bondmoyson.be
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LMPlus
Dienst Maatschappelijk Werk
Revillpark 1
8000 Brugge
T 050 89 15 20
DMW_4@LMPlus.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Dienst Maatschappelijk Werk
Torhoutse Steenweg 104 bus 1
8200 Brugge
T 053 76 99 71
brugge@nzvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds
Dienst Maatschappelijk Werk
Gistelse Steenweg 294 bus 1
8200 Brugge
T 050 40 52 09
socialedienst@oz.be

Vlaams en neutraal Ziekenfonds
Dienst Maatschappelijk Werk
Koning Albert I-laan 98B bus 1
8200 Brugge
T 03 491 86 50
dmw@vnz.be

Partena Ziekenfonds
Dienst Maatschappelijk Werk
Maalse Steenweg 123
8310 Brugge
T 050 36 80 90
brugge@partena-ziekenfonds.be
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Knip deze strook af langs de stippellijn.
Vouw de strook dubbel en kleef deze
dicht met kleefband. Zo garanderen we
dat jouw vraag discreet behandeld wordt.
Bezorg de dichtgekleefde strook terug aan:

We nemen zo snel als mogelijk contact
met je op om je vraag te bespreken.

KNIP DEZE STROOK AF LANGS DE STIPPELLIJN.

Duid op de ommezijde de onderwerpen aan
waarvoor je gecontacteerd wenst te worden.



Beste,
Een eerste stap zetten om je rechten te laten
uitputten kan soms moeilijk zijn, daarom
kan je aan de hand van deze afscheurstrook
vragen om zelf gecontacteerd te worden
door een hulpverlener.

1. Wonen
 Huurpremie
 Verhuisdienst Dozen & Co
2. Energie
 Energiescan
 Sociale dakisolatiepremie
 Toelage sociaal verwarmingsfonds
 Minimale aardgaslevering

6. School
 Onderwijscheques
 Studietoelage en Groeipakket
 Gratis tweedehands laptop Tegemoetkoming bij aankoop
7. Andere
 Indien je een andere hulpvraag hebt,
kan je dat hier noteren:

3. Vrije tijd
 Tegemoetkoming voor
vrijetijdsactiviteiten
 Jeugd- & Sport-AXI-bonnen
 Jeugd- en sportvakanties
 Rap- op stapkantoor

5. Kinderopvang en opvoeding
 Kindcode of kinderopvang
 Verminderd tarief kinderopvang

Vermeld hier jouw contactgegevens:
voornaam:
naam:

..................................................................................................

................................................................................................................

telefoonnummer of gsmnummer:
......................................................................................................................................

e-mailadres: .............................................................................................



4. Gezondheid en welzijn
 Tegemoetkoming in
de medische kosten
 Sociale kruidenier De KABA
 Sociaal restaurant Pas Partout
 Sociaal restaurant Poverello
 Televestiaire Brugge
 MamaStart

