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Geachte secretaris, 

Beste leden van de pers, 

Beste genodigden, 

Dames en heren, 

Vandaag begeeft De Opvoedingsbus zich op een nieuw spoor. Voornamelijk figuurlijk, want De 

Opvoedingsbus is op de goede weg en blijft in dezelfde richting rijden. Maar straks verandert de sleutel (en 

dus ook het voertuig) van eigenaar. Want het Regionaal WelzijnsPlatform schenkt De Opvoedingsbus aan de 

vereniging SPOOR Brugge. 

Het Regionaal WelzijnsPlatform wil tegemoetkomen aan regionale welzijnsnoden door samenwerking te 

stimuleren tussen voorzieningen uit verschillende sectoren. Ze doen dit door informatie te verstrekken, 

samenwerking en overleg te ondersteunen én tijdelijk experimenteerruimte te bieden. De Opvoedingswinkel 

Regio Brugge is een verhaal dat deze werkwijze perfect weerspiegelt. Vanuit de sector werd de vraag gesteld 

om opvoedingsondersteuning te kunnen bieden. Daarop werden verschillende actoren en middelen gezocht 

en De Opvoedingswinkel Regio Brugge werd een feit. Het Regionaal WelzijnsPlatform bood de nodige 

experimenteerruimte om dit project te laten vorm krijgen en groeien.  

Op vandaag staat De Opvoedingswinkel als een huis. Ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken 

kunnen er terecht voor informatie en advies over het opvoeden van kinderen en jongeren. De 

Opvoedingswinkel is nu ingebed in de OCMW-vereniging SPOOR Brugge, een letterwoord dat staat voor 

Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge. 

De vereniging wil, in samenwerking met de welzijns- en onderwijssector, haar steentje bijdragen om 

kinderen en jongeren maximale kansen te geven bij hun ontwikkeling. Enerzijds probeert de vereniging 

kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, zelf te bereiken en te ondersteunen. Dat gebeurt vooral via 

Buurtsport, ’t Scharnier, Blink! en Leerrecht. Anderzijds wil SPOOR Brugge ouders en opvoeders de nodige 

ondersteuning bieden bij het omgaan met de ontwikkeling van hun kinderen. Hiervoor zorgt De 

Opvoedingswinkel Regio Brugge. 

Een belangrijke pijler binnen de werking van De Opvoedingswinkel Regio Brugge was -en is nog altijd- de 

intergemeentelijke samenwerking. Dankzij de Opvoedingsbus kunnen we onze aanwezigheid in de 

verschillende gemeentes vlotter garanderen. Deze ‘mobiele winkel’ geeft gratis, vrijblijvend en anoniem 

advies over opvoeding. 

We merken dat er nog altijd een vorm van taboe rust op opvoedingsondersteuning. Mensen zijn bang om 

zich kwetsbaar op te stellen als het over opvoeden gaat, terwijl dat net heel menselijk is. We zijn ervan 

overtuigd dat opvoeden vragen oproept en dat je dit als ouder niet alleen hoeft te doen (en dat misschien 



  

ook niet altijd kan). Veel mensen hebben het geluk om een sociaal netwerk om zich heen te hebben, maar 

dat is niet voor iedereen zo. Maar ook als mensen een netwerk hebben, kunnen ze er niet altijd terecht met 

hun opvoedingsvragen.  

Daarom is het zo belangrijk dat De Opvoedingswinkel bestaat en dat we met onze bus naar buiten komen. 

Dat we niet blijven vastzitten in ons kantoor, het Huis van de Bruggeling, maar dat we eropuit trekken, naar 

de Bruggelingen, Oostkampenaars, Zedelgemnaren en Damse inwonens toe.  

We willen dit opvallend en in stijl doen, met De Opvoedingsbus. We proberen aanwezig te zijn op een aantal 

evenementen, we proberen te zijn waar ouders zijn. We nodigen ze uit om een gesprek te hebben, om 

samen van gedachten te wisselen en om ze energie te geven. Energie die ze kunnen gebruiken om weer met 

volle moed aan hun opvoedingstaak verder te werken.  

Deze bus staat hier vandaag dankzij de creatieve inzet van het Regionaal WelzijnsPlatform , dat voor de 

middelen gezorgd heeft om de bus aan te kopen, te bekleden en verder uit te bouwen. We zijn fier dat de 

bus het uithangbord mag zijn van De Opvoedingswinkel Regio Brugge. Een van de organisaties die 

bijgedragen heeft tot de verdere aankleding en inrichting van de bus is CERA, die we bij deze ook oprecht 

willen bedanken omdat zij willen investeren in welvaart en welzijn. Dankzij CERA werd onder andere de luifel 

en een nieuwe trap aangekocht, waarmee we niet alleen letterlijk en figuurlijk de eventuele drempels willen 

verlagen, maar ook nog meer naar de mensen toe willen komen. 

Dirk De fauw, 

voorzitter vereniging SPOOR Brugge 

 

 

 

Een digitale versie van deze tekst is verkrijgbaar via:  

Delphine De Gryse – Redacteur-informatie – Communicatiemedewerker OCMW Brugge 

Delphine.DeGryse@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 73 09  

 

Voor meer informatie over de sleuteloverhandiging van De Opvoedingsbus: 

Veerle Van Vynckt – Adviseur Maatschappelijke Dienstverlening 

Veerle.VanVynckt@ocmw-brugge.be – 050 32 64 20 
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