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LOI-buddy’s krijgen verrassing tijdens Week van de Vrijwilliger 
 

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger kregen de buddy’s van het Lokaal Opvanginitiatief 
(LOI) gisteren een attentie van het OCMW Brugge. Buddy’s zijn mensen die vrijwillig ondersteuning 
bieden aan asielzoekers die in het LOI in Brugge verblijven. OCMW-voorzitter Dirk De fauw zette hun 
engagement in de kijker tijdens een bezoek aan Ter Duinen.   
 
“De buddy’s van het Lokaal Opvanginitiatief hebben een specifieke opdracht”, onderstreepte de 
voorzitter. “Ze maken nieuwkomers wegwijs in onze samenleving en helpen hen een sociaal netwerk 
uitbouwen. Die dingen zijn van kapitaal belang om asielzoekers hier een duurzame toekomst te 
garanderen. Buddy’s zijn hun spreekwoordelijke ruggengraat.” 
 
Dat de opdracht van buddy’s niet altijd van een leien dakje loopt, spreekt voor zich. Zo zijn ze nauw 
betrokken in de zoektocht naar huisvesting voor asielzoekers. Dirk De fauw: “Het is een immense 
opdracht die vele uren, veel kilometers onderweg, veel papierwerk en veel geduld vereist. Maar als 
men er uiteindelijk in slaagt om een asielzoeker te huisvesten, is de voldoening bijzonder groot. Gui, 
een van de buddy’s, omschreef het als: tevreden zijn met dat ene positieve aanbod, na 999 
afwijzingen.” 
 
Om het engagement van alle buddy’s in de verf te zetten, trakteerde OCMW Brugge hen gisteren op 
een goodiebag in Ter Duinen. De aanwezigen namen de attentie met de glimlach aan uit de handen 
van de voorzitter en poseerden voor de foto. “We bedenken én bedanken iedereen individueel en 
kijken uit naar een verdere constructieve samenwerking”, aldus nog Dirk De fauw. 
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Een digitale versie van deze tekst  is verkrijgbaar via:  

benedikte.vaneeghem@ocmw-brugge.be 

Communicatieambtenaar OCMW Brugge - tel. 050 32 73 09 

 

Voor meer info: 

faiza.karimrajput@ocmw-brugge.be 

Maatschappelijk werker LOI - tel. 050 32 64 19 

   

nathalie.vandeneeden@ocmw-brugge.be 

Maatschappelijk werker Trajectbegeleiding – tel. 050 32 75 03 
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