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Ûze Plekke: Een kleine vereniging met 
grote impact op mensenlevens 
 

De kracht van sociale media 
 

Nu we in de vierde golf van Corona terecht gekomen zijn weten we dat er ons nog veel te wachten kan staan, 

de pandemie houdt de wereld in haar greep, de mensen houden zich schuil en behouden een kijk op de 

buitenwereld van achter een scherm. De GSM, tablet of laptop is onmisbaar in gezinnen, vooral bij hen die het 

moeilijk hebben, daar spelen we al negen maanden sterk op in en we zijn van plan dit nog lang vol te houden.  

Bij Ûze Plekke doen we er alles aan om mensen in gelijk welk soort ‘armoede’ te bereiken, dit lukt ons 

momenteel dus het best via sociale media, waarbij we echt binnen geraken in de gezinnen, zonder een stap in 

hun huis te moeten zetten. Dit kunnen-geholpen-worden met behoud van privacy is iets waar veel mensen 

belang aan hechten en dat we dan ook blijven respecteren.  

We vinden mensen online, en volgen daartoe gericht specifieke groepen op Facebook, blijven contacten 

onderhouden via WhatsApp, volgen mensen op Instagram en ja, soms linken we zelfs mensen via LinkedIn! 

Het werkt, maar het neemt uiteraard tijd in beslag, zoals elke andere vorm van outreach. Eer je op deze manier 

de echte noden erkent, herkent en vertrouwen wint, moet je al een tijd kijken en veel gelezen 

hebben, namen herkennen en mensen volgen, maar ook gezien zijn. Het kiezen van de juiste 

woorden en tijdig reageren op oproepen, het starten van een chat en het krijgen van mandaat, 

loopt online op een meer afstandelijke manier dan face-to-face. Daarom proberen we na een tijdje 

via Facetime, Google Meet, Messenger in contact te komen.  

We nodigen de personen of gezinnen ook uit om naar Ûze Plekke te komen om stapje voor stapje 

kennis te maken met de werking, de noodzakelijk dieper gaande gesprekken te voeren en hen te 

verbinden met de groep, als ze dat wensen. Als ze dat niet willen of te bang zijn om uit hun huis te 

komen, gaan we daar uiteraard ook met respect mee om en worden huisbezoeken door 

vrijwilligers geregeld, mailen we of geven we op een andere digitale manier informatie, 

aanbevelingen, eventuele doorverwijzing, maar vooral erkenning, kracht, (zelf-) respect, 

waardering, emancipatie en empowerment.  

Naambekendheid  
 

Sinds de start de Corona-pandemie is er bij de leden van Ûze Plekke veel veranderd in hun dagdagelijkse leven. 

Covid heeft hard toegeslagen en de ontmoetingsmomenten waren van de agenda geschrapt. Mensen moesten 

het alleen weten te beredderen en hebben erdoor afgezien. Het kunnen bemachtigen van subsidies van de 

stad Brugge onder de noemer ‘Noodfonds armoede’ en van het kabinet van Wouter Beke genaamd 

‘outreachend bereiken van mensen in armoede’, betekende dat een maatschappelijk werker aan de slag kon 

in deze vereniging die uitsluitend door vrijwilligers gerund werd.  

Het was een moeilijke periode om te beginnen met outreach, zeker om mensen op straat, in parken en aan 

huisdeuren aan te spreken, want een deel dingen mocht niet en het weer zat het afgelopen jaar ook niet mee, 

maar we vonden toch manieren om mensen te bereiken. Hiervan uit vloeide de beslissing om eerst 

naambekendheid te scheppen bij verenigingen en organisaties die ook hoofdzakelijk met mensen werken en 

waar problemen wel gedetecteerd worden, maar er vaak geen tijd is om alle levensdomeinen uit te diepen. 

Tijd die andere hulp- en zorgverleners gedeeltelijk moeten investeren in verslagen, rapporten, reflecties en 

cijfers. Deze tijd kunnen we bij Ûze Plekke wel geven en nemen, door de mensen in verbinding te brengen 
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met anderen, hen hun verhaal te laten doen, te luisteren en hen te ondersteunen. Dit ondersteunen gebeurt 

in de groep of individueel, met hulp van de vrijwilligers of door de beroepskracht, soms door professionele 

hulpverleners van andere organisaties wanneer we doorverwijzen. Ook nemen we deel aan activiteiten van 

kindgerichte organisaties zodat onze naam her en der blijft plakken.  

Links: Fruitporties uitdelen bij het blotevoetenparcours van Huis van het Kind  

Rechts: Visput in De Dijk op een namiddag van de Gezinsbond  

   

 

Het belang van de vrijwilligers  
 

We reikten uit naar verenigingen, andere beroepskrachten die mensen konden naar Ûze Plekke leiden en ook 

naar bestaande leden die zelf en met vrienden of familie konden langs komen. Dat deden ze, we hebben een 

kern van vaste leden die graag en veel komen naar de activiteiten, we willen hen dan ook uitdrukkelijk 

bedanken voor alle momenten van aanwezigheid, wat niet alleen waardevol is voor zichzelf maar zeker ook 

voor anderen en het ganse team ‘Plekkers’. Gezien iedereen op zijn eigen manier een steentje bijdraagt, 

beschouwen we elk van onze leden als vrijwilliger van Ûze Plekke, iets waar we trots op zijn. Wanneer 

beslissingen moeten genomen worden, leggen we dit voor aan de groep. Nieuwe voorstellen laten we ook van 

hen uit komen, we hopen dat we tijdens periodes van covid-maatregelen niet lang moeten sluiten, want we 

zijn bang voor meer verlies van leden, ontwenning van sociale interactie en meer eenzaamheid.   

Er worden momenteel door 6 vrijwilligers tenminste 19 leden thuis ondersteund. Deze huisbezoeken en 

gesprekken variëren in intensiteit naar gelang de noden van de leden. Dit kan gaan van dagdagelijkse bezoeken 

of telefoongesprekken tot veertiendaagse contact name, deze inspanningen betekenen veel voor de leden van 

Ûze Plekke, dergelijke acties moeten absoluut gewaardeerd worden door de samenleving, omdat ze een 

duidelijke meerwaarde betekenen voor de levenskwaliteit niet alleen van de leden zelf maar ook van hun 

context. Verder zijn er nog de werkgroepen die samen instaan voor het komende Kerstfeest, de Vierdaagse 

’22 , de vrijwilligers van het dagelijks bestuur, de werkgroep 17 oktober, de ervaringsdeskundigen en de 

mensen die bijdragen aan Brugge Dialoogstad.  
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2021-11-26 Update: nieuwe cijfers en maatregelen brengen ons terug naar enkele maanden terug. We vrezen 

dat zelfs ons presmoment niet zal kunnen plaatsvinden. Het besef dat de financiële steun om de outreach en 

hulpverlening verder te zetten broodnodig is, dringt nog verder binnen.  

Wanneer we open zijn:  
 

De heropening van de horeca in juni en bijgevolg de mogelijkheid om ook in onze Welzijnsschakel de deuren 

te openen heeft veel teweeg gebracht. We breidden de Open ÛP-momenten uit naar drie vaste halve dagen 

per week.  

De maandag zijn we er van 14u tot 17u voor Koffieklets en de tweede 

en vierde maandag van de maand is er een Ontmoetingsavond waar 

we belangrijke onderwerpen aansnijden, activiteiten bevragen en 

voorleggen, werkgroepen samenstellen onder de leden en daarbij ook 

gewoon gezellig samen zijn. Op die avonden zorgen we ervoor dat de 

mensen die er al sinds de namiddag zijn, en zij die rechtstreeks van 

hun werk komen, Soep en Stuutjes kunnen nuttigen. We hebben een 

vlotte samenwerking hierrond met Flavour en kunnen bijgevolg steeds 

gratis gezonde voeding aanbieden. We kunnen altijd rekenen op de 

inzet van verschillende leden die helpen met het opdienen, afruimen 

en afwassen en zelfs bij het helpen sorteren van het afval dat dit met 

zich meebrengt. Onopvallend wordt hierdoor wekelijks gesproken 

over sorteren, verwerken en de impact van afval op het milieu. De 

mensen van Ûze Plekke dragen op die manier ook bij in het vormen 

van een mening rond de nieuwe zakken, soorten afval en verwerking. 

We kunnen deze bemerkingen dan ook gemakkelijk meenemen in de 

samenwerking met Brugge Dialoogstad en het verhaal rond het klimaatplan dat daar gebracht werd door Koen 

Timmerman.  

     

 

Met de groenten die 

we krijgen van 

Flavour en de 

balletjes die van een 

school kwamen, 

konden we heerlijke 

tomatensoep met 

balletjes en voor de 

vegetariërs zonder 

balletjes serveren!  
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Op woensdag is Ûze Plekke in de voormiddag van 

9u tot 12u geopend, dit als uitloper van de 

Globale Ontmoeting waar wij de 

woensdagvoormiddag aanwezig waren. Op deze 

manier geven we de mensen die gewoon waren 

op dat tijdstip te komen, nog steeds de 

mogelijkheid een tasje koffie te nuttigen en op 

verhaal te komen. Terwijl we daar dan zijn, 

hebben we ingespeeld op de vraag van 

Welzijnsschakels en is er mogelijkheid om onder 

begeleiding van een van onze handigste 

vrijwilliger mutsjes te breien. ‘Al voor de 10e 

keer breien en haken we er met honderden op los voor 

de Goedgemutste Breicampagne. ‘Tot september 2022 

maken we mini-mutsjes, die op de innocent smoothies 

komen. Per verkochte goedgemutste smoothie krijgen 

onze projecten €0,20. Vind hier patronen voor 

jouw mutsje en doe mee!’1 We zijn dan ook trots te 

kunnen zeggen dat onze leden reeds meer dan 200 

mutsjes hebben vervaardigd in een 10-tal weken tijd, we 

hebben nog een jaar te gaan!  

2021-11-25 Update: Corona heeft ons weer te pakken, 

er is geen opkomst meer om samen te breien, hoe 

gemotiveerd onze vrijwillige begeleidster ook is. Mensen 

zijn weer bang om buiten te komen, de brei-sessies zijn 

opgeschort.  

               

 
1 https://welzijnszorg.be/acties/goedgemutste-
breicampagne#:~:text=Al%20voor%20de%2010e%20keer,jouw%20mutsje%20en%20doe%20mee! 
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Ondertussen hebben twee van onze vrijwilligers van 

het dagelijks bestuur een Zangstonde georganiseerd 

en zijn ze een paar liederen aan het aanleren zodat 

we met Kerst en op andere gelegenheden een 

streepje muziek kunnen laten horen. Er is ook een 

eigen geschreven nummer over Ûze Plekke! Dit 

samen-zingen vindt plaats op woensdagavond van 18 

tot 20 uur. Het geeft de aanwezigen een gevoel van 

samenhorigheid en positieve energie, samen zingen 

wekt vreugde, warmte en verbinding op, we zijn dan 

ook heel trots op onze zangers!  

2021-11-26 Update: Door de nieuwe beslissingen van 

de regering om de Corona-maatregelen terug op te 

krikken zullen de aangeleerde liedjes voor een ander 

tijdstip zijn, het kerstfeest van 2021 gaat ook dit jaar 

niet door. We bekijken zo snel mogelijk welk 

alternatief we kunnen bieden aan onze leden.  

 

 

 

 

De donderdag: rond 13 uur krijgen we steevast een 

levering fruit, brood, beleg en groenten van Flavour en  

start onze stagiaire 5Kantoor van het KTA op. Daarna 

worden enkele leden, die zelf niet mobiel zijn, afgehaald bij 

hen thuis en kunnen leden die ondertussen arriveren in Ûze 

Plekke al verwelkomd worden. De namiddagen vullen zich 

met praten, soms komt er eens een spelletje op tafel, 

worden er tekeningen ingekleurd of wordt een grote 

fruitsalade gesneden. Het samenwerken heeft het voordeel 

dat de mensen meer ontspannen praten over hun 

bekommernissen, maar ook dat er wel eens anekdotes 

verteld worden die luchtig en grappig zijn. De groepsgeest 

wordt 

erdoor 

versterkt.  
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We kunnen ook op een luchtige manier zaken aankaarten 

die toch wel belangrijke thema’s vormen in de 

hedendaagse maatschappij. Diversiteit, gender en 

seksualiteit, gezondheid, (tand-) hygiëne, wonen, de 

werking van de gekende organisaties van de sociale kaart, 

activiteiten van de het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie 

(beter gekend als Bart en Jovi), solliciteren bij de VDAB en 

begeleiding door het GTB, de werking bij het GBO en het 

OCMW, Mintus … zijn allemaal veelbesproken onderwerpen 

aan Ûze tafel (die gemaakt werd door de leerlingen van het 

VTI).  

We hebben het bijna elke ontmoeting over toekennen, 

verkennen of bekomen van rechten. Werk, wonen, 

opvoeding en contact met kinderen, gezondheid, voeding, 

vervoer, … 

 

 

 

In de late namiddag komt er ook altijd iets om te eten op tafel, omdat, vanaf 

18u de smartphone-lessen aanvangen, dus zorgen we ervoor dat de mensen 

niet met lege magen aan deze avond moeten beginnen. De smartphone-

lessen worden door een van de vrijwilligers en de beroepskracht ondersteund 

in samenwerking met een leerkracht van Ligo die met subsidie van 

Welzijnszorg vergoed wordt. Welzijnszorg wil van Ûze Plekke een 

voorbeeldproject maken in het jaar ’22, om andere Welzijnsschakels te 

stimuleren mediawijsheid en basiskennis internetgebruik bij te brengen bij 

hun leden. Ûze Plekke heeft de ervaring dat het bij elkaar houden van 

mensen tijdens Covid goed gelukt is dankzij het gebruik van WhatsApp en de 

reeds aangeleerde basiskennis smartphone- en internetgebruik.  

       

 

     

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Reaching out ‘in the cloud’ naar alle mensen  
 

Dit klonk bij het begin van Ûze Plekke anno 1995 wellicht als een uit de lucht gegrepen verhaal. Nu is 

het realiteit. De wereld evolueert en de mensen moeten mee. De legendarische slogan ‘Waar mensen 

elkaar dragen, begint hoop te dagen’ klinkt nu wat ouderwets in de oren van onze jonge mensen, 

maar de boodschap ervan staat nog steeds als een paal boven water.  

Het afstemmen op elkaar van de 

verschillende generaties die nu bij Ûze 

Plekke komen is nog een hele uitdaging. 

Kloven moeten weggewerkt worden, 

geesten op elkaar afgestemd, en de minder 

moderne cultuur maakt stilaan plaats voor 

vernieuwing. Gelukkig wordt 

gelijkwaardigheid onder de mensen hier 

sinds altijd hoog in het vaandel gedragen.  

 

 

 

 

 

Toch is er nog heel 

wat werk aan de 

winkel wanneer het 

eropaan komt 

diversiteit in huis te 

brengen. Lgbtq+, 

gender en 

superdiversiteit zijn 

in Brugge nog 

weinig besproken 

onderwerpen.                                                                                                                                                      
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Lopende en toekomstige engagementen en samenwerkingen  
We zijn trots op de vele samenwerkingen die we hebben opgebouwd, het komt niet alleen 
Ûze Plekke ten goede, maar het verbindt anderen met ons en ondersteunt daardoor ook de 
werking van andere organisaties. We hopen dat deze verbintenissen van lange duur mogen 
zijn.  

 
Het engagement dat we aangingen om eens per twee weken een koffiemoment te doen in de 

basisschool Zandstraat met de brugfiguur Elke en Sofie de zorgcoördinator, betekent dat we meer in 

contact komen met ouders met jonge kinderen van verschillende origine maar die toch dicht in de 

buurt van Ûze Plekke wonen. Dit project staat nog in zijn kinderschoenen en heeft potentieel uit te 

groeien naar een langdurige verbintenis. De mensen die al de stap hebben durven zetten naar Ûze 

Plekke worden hier met open armen ontvangen!  

Update 2021-11-25: ondertussen hielden we even halt uit voorzorg en besmettingsgevaar.  

 

Midden januari starten op donderdagvoormiddag de Digi-Welcome-lessen in samenwerking met 

brugfiguur Elke, het Netwerk Vrijetijdsparticipatie en Avansa, daar kijken we reeds naar uit.  

 

We waren aangesloten op vergaderingen voor het vinden van plaatsen waar Oranje in samenwerking 

met begane buurten ‘oudermomenten’ kunnen laten plaats vinden, de keuze lag nog niet bij Ûze 

Plekke maar wie weet zijn wij wel de volgende plaats waar Oranje een stekje kan vinden voor dit 

briljante project.  

 

In de toekomst zouden we ook graag terug meer studenten willen ontvangen en begeleiding bieden in 

hun stageperiode, we ondersteunen hiermee het belang van het kunnen leren binnen een 

Welzijnsschakel die een goede reputatie heeft op de sociale kaart in Vlaanderen. We werken hiervoor 

samen met Howest en Vives.  

 

De vrijwilligers van Ûze Plekke zijn bereid aan te sluiten om op de zondagen de verderzetting van de 

‘Globale ontmoeting’ te ondersteunen. Tijdens de afgelopen maanden werkten we ook hieraan mee 

in Van Volden en engageerde de beroepskracht van Ûze Plekke zich om elke week aanwezig te zijn op 

woensdagvoormiddagen.  

 

We dienden een projectaanvraag in bij ‘iedereen verdient vakantie’ 

voor de vierdaagse van augustus ‘22. Hier wordt door een werkgroep 

van vrijwilligers al geruime tijd aan voorbereid. We hopen met de 

ganse groep samen op reis te kunnen 

en te kunnen genieten van enkele 

ontspannende momenten. We 

hebben een mooie samenwerking 

met een dame die speciaal voor Ûze 

Plekke gidsbeurten en op aanvraag ook bijvoorbeeld zoektochten 

organiseert, onze leden hebben dan een culturele verruiming van 

kennis onder een deugddoende wandeling.  
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 Dergelijke samenwerkingen zouden 

we nog willen uitbreiden zodat we 

voor de mensen met meer diepgang, 

achterliggende theorieën en 

methodieken en ook logische 

simpele oplossingen aan de slag 

kunnen om binnen hun 

levensdomeinen institutionele, 

systematische uitsluiting te 

veranderen, verminderen of weg te 

werken. Er is dus nog werk aan de 

winkel - de handen jeuken maar de onzekerheid over het kunnen blijven verder doen op het eind van 

het geld houdt ons soms tegen. Hierdoor kunnen we bepaalde samenwerkingen nu niet garanderen, 

wat een verlies aan potentieel betekent. We hopen dan ook dat het stadsbestuur Ûze Plekke au 

sérieux neemt en er de schouders (en de portemonnee) onder wil zetten om te investeren in de 

mensen, de vereniging en de professionele aanpak. 

 

Met de vrijwilligerswerking van het OCMW samen met ’t Sas en een dossierbeheerder van het OCMW 

hebben we met een van onze leden een mooi parcours afgelegd. We hopen nog veel mensen op deze 

manier te kunnen helpen. We verwijzen regelmatig naar het GBO van het OCMW, soms gaan de 

mensen alleen, soms gaat er iemand van bij Ûze Plekke met ze mee.  Zo komen onze mensen ook bij 

de maatschappelijk werkers van het OCMW terecht en worden er op maat geholpen.  

 

 

 

 ‘Zoals die keer dat ik bij de Kaba een paar onlogische 

dingen bevond. Na het melden ervan kreeg ik telefoon van 

Fabienne om me uit te nodigen samen de missie en de visie 

van de Kaba te bekijken. Angelino en ikzelf gingen ter 

plaatse en kregen een rondleiding in de Kaba, waar ik mijn 

bedenkingen kon uiten. Dat was een heel leerrijk moment en 

ik ben blij dat Fabienne er op die manier mee omging. Ze 

nam mijn bemerkingen mee als verbeterpunt voor de Kaba, 

sindsdien heb ik geen klachten meer gehoord.’ 
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Foodsavers Brugge Flavour brengt elke week voeding die we verwerken en/of herverdelen onder de 

leden. We bakten wafels van banaan en haver en leren de mensen gezonde receptjes voor lekkere 

dingen die ook onze diabetespatiënten kunnen eten. We serveren Soep en Stuutjes op maandagen, 

boterhammen met beleg op donderdagen en ander lekkers dat in de pakketten zit. We zijn erg 

dankbaar voor deze samenwerking! Het leert nieuwe smaken en gerechten kennen zonder er te 

moeten in investeren, dat is een grote troef. De andere kant van de medaille schittert ook, daarmee 

bedoelen we het redden van het voedsel, zodat het niet verkwist wordt.   

 

De maatschappelijk werkers van AZ Sint-Lucas horen we steeds vaker, het begon bij het bellen over 

facturen en afbetalingsplannen, nu staan we een stap verder. Dankzij een vraag van iemand bij Ûze 

Plekke zijn we bij LEIF terecht gekomen en vullen we nu ook soms samen ‘laatste wilsbeschikking’-

formulieren in. Deze komen dan terecht in de ziekenhuizen. De samenwerking hierrond kan nog veel 

verder uitgebreid worden en hopelijk kunnen we hierin nog veel betekenen voor elkaar.  

 

We hebben via mensen die uitstromen uit begeleiding van de bijzondere jeugdzorg contacten gelegd 

met Zorgdorpen, wat een professionele samenwerking betekende rond een gezin in nood. Gelukkig 

heeft dit gezin een oplossing gevonden voor de thuisloosheid van de mama en baby via Sovekans, die 

na 7 maanden uiteindelijk een woning kon toewijzen.  

 

Met Opgroeien.be en CKG Sint-Clara hebben we een samenwerking opgebouwd die langdurige 

opvolging en duurzame begeleiding van gezinnen garandeert.  

 

We proberen regelmatig deel te nemen aan 

activiteiten van de Gezinsbond om op die 

manier ook uit te reiken naar gezinnen met 

kinderen, maar dit kan niet steeds wegens 

tijdsgebrek. Toch dank aan de mensen die dit 

met hart en ziel opnemen. We merken dat 

onze eigen gezinnen vaak het budget niet 

hebben bij de te betalen activiteiten om deel 

te nemen, we gaan hier nog verder mee aan 

de slag.  

 

Met Nele van MamaStart hebben we een 

sterke band. De nieuwe mensen die bij Ûze 

Plekke terecht komen en die kinderen hebben, 

melden we aan bij haar. De samenwerking 

hierrond loopt het vlotst als de 

maatschappelijk werker kan meegaan naar 

MamaStart, wat jammer genoeg niet steeds 

haalbaar is. Sommige mensen missen hierdoor 

wel eens hun afspraak, gelukkig is Nele 

geduldig en begripvol en geeft ze telkens 

nieuwe kansen. Haar deur staat altijd open, 

wel op afspraak. 
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Het parochiecentrum Valkenburg is voor Ûze Plekke niet alleen de thuisbasis maar vervult ook alle 

bijkomstige noden aan ruimte voor het plaatsvinden van onze activiteiten. Het kunnen terugvallen op 

de ruimtes in Valkenburg is voor ons een grote meerwaarde. De samenwerking is gebaseerd op 

wederzijds respect en we willen ook al hun vrijwilligers bedanken voor het werk dat ze leveren.  

 

Ann Vanneste van De Streekboerderij vroeg onlangs of we ons kunnen vinden in de projectaanvraag 

die ze indiende om op haar boerderij kunstenaars te laten samen werken met mensen die minder 

kansen hebben in het leven. Uiteraard hebben we hier positief op geantwoord. We hopen dat zij 

inderdaad de subsidie kunnen binnen halen en dat ze veel kunst kan laten proeven op haar domein.  

 

Bij Huizen van Vrede en het Mussennest kloppen we wel eens aan voor het uitzonderlijk helpen met 

het vinden van meubilair voor mensen die uit dakloosheid naar een woning kunnen en nog niets 

hebben. We maken hier geen misbruik van, maar heel af en toe worden we toch wel eens geholpen.  

 

Via gulle schenkers, die we ook willen 

bedanken,  krijgen we kledij, schoenen 

en speelgoed binnen, we laten de 

mensen kiezen wat ze graag willen en 

wat niet weg geraakt wordt naar Oxfam 

of de Kringloopwinkel gebracht. De 

mensen die net geen recht hebben op 

Televestiaire zijn hier zeer dankbaar 

voor, zo vallen ze toch niet uit de boot. 

Hiernaast zie je een verwonderd lid in 

zijn nieuwe pak.  

 

Mochten we meer tijd hebben om ons te 

verdiepen in projectoproepen zouden 

we wellicht meer subsidies kunnen 

binnen halen en zo een inkomen voor de 

maatschappelijk werker kunnen 

genereren, maar de mensen komen op 

de eerste plaats en de maanden vliegen 

voorbij. Bijgevolg weten we nog niet 

zeker of Solange er volgend nog bij zal 

zijn. Het vrijwilligerswerk dat geleverd 

wordt is onbetaalbaar, daarbovenop is 

een professionele aanpak en gerichte 

kennis die een maatschappelijk werker 

heeft complementair en noodzakelijk. 

Het leven kwam terug in de brouwerij 

door Ûze Plekke meer te kunnen open 

stellen voor de mensen.  
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Solange’s data 
 

Het is natuurlijk altijd een kwestie van cijfers, hoe anders krijg je geld los van de 
stad, de overheden, als je ze geen bewijzen levert van wat je doet?  
 

Het is een moeilijke en tijdrovende klus om te klaren. De eerste 6 maanden hebben we elke dag geturfd, 

genoteerd en data opgetekend zoals andere organisaties waar mensen in armoede het woord nemen, maar 

het werd te veel. De chat staat te plingen, de mensen bellen op, de mails rollen binnen, Ûze Plekke is open en 

er is volk, of ik ben een individuele begeleiding aan het doen. (0.8 VTE) 30.4 Uur per week zijn eigenlijk 

ontoereikend om alle handelingen te kunnen doen, laat staan om dan ook nog elke dag te rapporteren. Gezien 

de mensen bij ons op de bovenste plank liggen, heb ik op een gegeven moment het cijfermatig bijhouden van 

de gesprekken, contacten en activiteiten achterwege gelaten. Ik noteer kort wat ik doe in een 

activiteitenagenda, die door een vrijwilliger wordt omgetoverd in een jaarlijks verslag naar Netwerk tegen 

Armoede, waar Ûze Plekke nog trouw aan rapporteert, hoewel ze geen gesubsidieerde vereniging meer zijn.  

 

Wel kan ik zeggen dat ik momenteel een 35-tal mensen individueel begeleid. Sommigen komen al in Ûze 

Plekke, anderen willen liever nog niet aansluiten bij de groep. We luisteren ook naar de reeds bestaande leden 

van Ûze Plekke en de nieuwe gezinnen die we al verbonden met de groep. We geven activiteiten en zorgen 

voor het onthaal en de goede sfeer tijdens de momenten dat Ûze Plekke open is. Gelukkig staan de leden van 

het dagelijks bestuur me hierin bij, en wordt de belasting op deze manier gedeeld. Waarvoor oprechte dank! 

 

Twee nieuwe leden zijn doof en communiceren vooral via liplezen, wat met de mondmaskerplicht een 

probleem vormt. We proberen hier een oplossing voor te vinden door zelf met handen en voeten uitleg te 

geven, wat niet altijd lukt maar wel vaak grappig kan zijn. Iedereen is begripvol en accepteert de 

moeilijkheden, waarvoor oprechte dank!  

 

Drie van onze leden zijn voor hun verplaatsing gebonden aan een 

elektrische rolstoel, wat op onze stoep voor problemen zorgde, maar 

door snelle interventie van Stad Brugge, werd de verlaagde stoep 

snel in het geel gezet en kunnen de leden veiliger terug de baan op 

na een bijeenkomst. Waarvoor oprechte dank!  

 

Een nieuw lid stapt met een rollator, ze kan niet zelfstandig het huis 

uit en wordt steeds afgehaald en terug naar huis gebracht. Ook 

enkele andere leden van Ûze Plekke worden steeds door de 

vrijwilligers thuis afgezet. Waarvoor oprechte dank!  

 

We hebben meerdere gezinnen waar kinderen met ASS-

problematiek de alleenstaande ouder verhinderen in het 

dagdagelijkse handelen. Ook hier kunnen we een verschil betekenen,  
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door de ouders bijvoorbeeld toe te leiden naar een CKG waar ze 

handvaten aangeleerd krijgen. Of door hen bepaalde theorieën 

duidelijk te maken waardoor communicatie in het gezin 

gemakkelijker wordt. Ook hopen we deze gezinnen vaker mee te 

kunnen nemen op uitstappen, zoals bijvoorbeeld op de 

Stranddag.  

 

We hebben vier jonge vrouwen opgevolgd die in maart nog 

sofaslapers waren, maar die in de loop van de maanden op hun 

pootjes terecht gekomen zijn. Het zijn dames die hun leven nog 

niet helemaal op de rollen hebben, maar die met behulp van alle 

instanties die ze ondertussen om zich heen hebben, 

noodzakelijke kleine maar zelfzekere stapjes zetten naar een 

ander leven.  

 

 

 

Er werden 97 gesprekken gevoerd in de maanden maart, april en mei, dit aantal steeg met 150% waarbij we 

eindigden op eind augustus met 243 gesprekken van individuele begeleiding dit met 105 verschillende 

mensen. Tot dan toe sloten zich bij Ûze Plekke 17 nieuwe volwassen leden aan, ook zijn er daarenboven 5 

kinderen boven de 3 jaar, 2 baby’s en is 1 dame 20 weken zwanger. Allen zijn Belgen, 6 nieuwe vaste leden zijn 

man, en 11 vrouwen vonden de weg naar de vaste begeleiding van vrijwilligers en de ene beroepskracht.  

 

De mensen die ik in de afgelopen drie maanden (september, oktober, november) bereikte waren 9 mannen en 

31 vrouwen. In totaal nemen deze mensen verantwoordelijkheden op als ouder (of rechtstreeks als 

grootouder) voor 35 kinderen. De leeftijd van de volwassenen die naar Ûze Plekke komen varieert tussen de 19 

en de 84 jaar. We bereikten een grotere groep mensen van middelbare leeftijd die zich gemakkelijker met de 

groep verbonden voelen dan de jongste nieuwkomers. Voor deze laatstgenoemden willen we in de komende 

maanden andere ‘jongere activiteiten’ organiseren. Solange heeft wekelijks met gemiddeld 26 mensen 

gesprekken.  

 

Afhankelijk van het verhaal dat de mensen brengen duurden de gesprekken tussen de 10 en de 190 minuten. 

Er werd zowel outreachend, individueel ondersteunend als aanklampend gewerkt, het aanklampende vooral 

bij mensen die het heel moeilijk hebben, bijvoorbeeld om mensen te verhinderen om de hand aan zichzelf te 

leggen. Er zijn veel mensen die het leven erg moeilijk te dragen vinden, maar met steun van Ûze Plekke kunnen 

we hun welbevinden omhoog helpen en hen steunen tijdens de lastigste periodes.  

 

We bereiken de mensen op verschillende manieren en proberen hen uit hun isolement te trekken, Covid heeft 

voor veel ellende gezorgd, mensen stierven, anderen vereenzaamden, durfden het huis niet meer uit, en het 

gebeurt opnieuw. Het is nog niet gedaan, we moeten voor elkaar blijven zorgen, elkaar steunen en veel begrip 

opbrengen voor elkaars situatie. We mogen nu de nieuwe contacten niet loslaten, er is nog te veel 

onzekerheid, angst en zelfs wanhoop. We moeten nog lang verder samen op pad kunnen gaan. Mensen uit 

noodsituaties kunnen redden, hen erbovenop helpen, niet alleen het emotionele versterken, maar ook de 

fysieke levenssituaties verbeteren. Dit vergt een langdurige verbintenis, een sterk mandaat en veel kleine 

stapjes, we willen er nog veel zetten. 
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We evolueerden op 

Facebook van 169 

naar meer dan 400 

volgers. We proberen 

dagdagelijks iets 

relevants te posten 

en de mensen op de 

hoogte te houden 

van wat reilt en zeilt 

in Ûze Plekke en in de 

wereld van het 

sociaal werk, het 

Netwerk tegen 

Armoede, en andere 

organisaties waar we 

mee samenwerken. 

Eens nog meer 

mensen op deze 

manier verbonden 

geraken met Ûze 

Plekke kunnen we 

ook met 

toestemming van de 

aanwezigen meer en 

meer met 

beeldmateriaal naar 

buiten komen. We 

plannen binnenkort  

een promotiefilmpje 

van Ûze Plekke 

online te kunnen 

plaatsen en zo de 

naam breder te 

verspreiden.   

 

Melding aan het beleid 
 

Verdoken dakloosheid bij jonge meisjes die uitstromen uit de bijzondere jeugdzorg verdient extra aandacht. 

Deze jongeren die niet naar de nachtopvang durven of willen, worden het zelfs afgeraden door de 

medewerkers bij het OCMW. Soms is er een te grote aanwezigheid van mensen met verslavingsproblemen dat 

het onveilig is voor deze dames om in de nachtopvang te gaan slapen. Maar waar moeten ze dan heen, in 

welke mate heeft de stad zicht op het aantal sofaslapers in Brugge, hoe informeren we de burgers die mensen 

opvangen wat de mogelijkheden zijn om stappen te ondernemen naar een ander leven? Hoe motiveren we 

jongeren om te werken, verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen en trots te zijn op hun eigen kunnen? 

In gesprekken komt naar voor dat jongeren te weinig informatie krijgen over wat ze moeten doen bij het 

verlaten van de school, ze weten niet wat de verplichte stappen zijn bij de VDAB voor de RVA en komen op 

deze manier al van bij het begin van zelfstandigheid in de financiële problemen. We stellen voor dat op scholen 
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er in de laatste graad lessen gegeven worden die de jongeren op de hoogte brengen van wetgeving rond 

tewerkstelling, dit uit zorg, voorzorg en plichtsbewustheid.  

 

Daarbij komt ook weer de woonproblematiek bovendrijven. Hoe kunnen we mensen verder aan een 

betaalbare woning helpen, hoe speelt de stad in op het verlies aan jonge mensen die naar andere steden 

trekken maar dan ook geen bijdragen leveren aan onze stad en onze belastingen? Hoe houden we mensen die 

potentieel hebben om hier te werken en te wonen in deze stad? Hoe gaan we het verjongen aanpakken en 

proberen niet alleen een elitaire menigte maar ook een gewone werkende superdiverse bevolking in Brugge 

te houden als we niet kunnen voldoen aan de noden van de hedendaagse maatschappij? 

 

We blijven vragen naar meer wijkgezondheidscentra in Brugge, mensen gaan niet naar de dokter omdat ze 

geen geld hebben om een visite te betalen, of hebben zelfs geen huisdokter, de tussenkomst van de 

mutualiteit gebeurt nog niet bij iedere dokter automatisch, dit zou in deze gedigitaliseerde tijden toch moeten 

bereikt worden. We moeten vooral erkennen dat er grote diversiteit komt in de verschillende gemeentes, en 

dat er, zelfs in de meest begoede wijken, nood is aan sociale en meer toegankelijke gezondheidszorg.  

 

In scholen is de aanwezigheid van de brugfiguren een meerwaarde, elke school zou er een kunnen gebruiken. 

We merken dat deze maatschappelijk werkers effectief voor gezinnen een verschil maken. In het verlengde van 

het thema gezondheid zou in de lessen lichamelijke opvoeding ‘heffen en tillen’ een jaarlijks terugkerend 

thema moeten zijn, zodat kinderen leren correct heffen en later minder rugklachten ontwikkelen. Ook vinden 

we mond- en tandhygiëne belangrijke onderwerpen, niet alleen voor de kinderen maar evengoed voor de 

ouders. Mocht ook de stad op deze thema’s helpen inspelen, zou de bewustmaking breder gedragen kunnen 

zijn.  

 

Dank aan de leden en nog-niet-leden van Ûze Plekke  
 

Ik wil bij deze iedereen bedanken die ons vertrouwen schenkt. We doen wat we kunnen en zijn niet 

onfeilbaar, toch geven deze mensen ons een kijkje in hun leven en toegang tot hun kwetsbaarheid. We leren 

van elkaar, we zijn allemaal ervaringsdeskundigen met eigen specialiteiten. We vullen elkaar aan en geven 

steun en hoop. Het is nog altijd zo dat dit de plekke is waar mensen elkaar dragen en daardoor hoop begint te 

dagen, zodra iemand binnen komt bij Ûze Plekke!  

 

Graag wil ik ook iedereen bedanken die Ûze Plekke op een of andere manier steunt. Van de ‘like’ op de 

Facebookpagina tot financiële bijdrages. Maar het allermeest wil ik de steunpilaren van deze mooie 

welzijnsschakel bedanken. Alle vrijwilligers, alle leden, alle sympathisanten die zo veel doen en betekenen 

voor anderen. Het doet deugd te zien dat er nog dergelijke organisaties bestaan, dat mensen dagdagelijks op 

de baan zijn om dingen voor elkaar te doen. De warmte, steun en hartelijkheid, gebaseerd is op de 

internationale rechten van de mens, waarden en normen die niet weg mogen gewist worden uit onze 

maatschappij. Deze mensen verdienen de grootste dank, zij zijn de grootste sterren in deze vereniging. Aan alle 

vrijwilligers, een ster is de reflectie van de schitterende persoon die jij bent! Van harte bedankt!  

Blijf samen schitteren! #IVD2021 Internationale dag van het vrijwilligerswerk 5 december.  
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Stad Brugge  

 

 

 

Koning Boudewijn Stichting – Brederostraat 21, 1000 Brussel  

 

 
 
Welzijnszorg – Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel  
 

 

En giften van particulieren 
 


