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Samenwerken in zorgzame buurten in West-Vlaanderen 

Resultaten projectoproep 2019 

 

11 gesteunde initiatieven voor een totaal bedrag van € 99.139 

 

1. De gouden buurt - Kortrijk 

CAW Zuid-West-Vlaanderen 

De Kortrijkse buurt tussen de Tuighuis-, Sint-Antonius- en Zwevegemsestraat haalde de voorbije 

maanden de media. Met dit project bouwen we aan verbinding en het veiligheidsgevoel van 

buurtbewoners. We organiseren ontmoeting tussen bewoners in de straat en de inloopwerking, 

nachtopvang en opvang in studio's door CAW Zuid-West- Vlaanderen, samen met lokale 

partnerorganisaties. We zoeken raakvlakken, detecteren zorgvragen en zetten de talenten en 

mogelijkheden uit de buurt in als antwoord. 

Contactpersoon: Lio Kaeblen, beleidsmedewerker 

E-mailadres: lio.kaeblen@cawzuidwestvlaanderen.be 

www.caw.be 

 

2. Kapelle Superette : de kleurrijke buurtkruidenier met een vernieuwde kijk op zorg 

Mariënstede vzw -Moorslede, Dadizele 

Met de sluiting van winkels/diensten vallen de 1400 inwoners van Rollegem-Kapelle ook zonder 

ontmoetingsplaatsen. Door een actieve betrokkenheid van de inwoners wil Mariënstede een concept 

van buurtkruidenier met aanvullende functies uitproberen : aanbod van lokale, dagverse producten 

én voorzorg (ontmoetingsplek). We zorgen ervoor dat de lokale bevolking en vooral de minder 

mobiele bevolking zo lang mogelijk 'thuis' kan blijven wonen. 'Buurt' maakt mensen gelukkig én werkt 

kostenbesparend ! 

Contactpersoon: Lieven Detavernier, directeur 

E-mailadres: lieven.detavernier@marienstede.be 

www.marienstede.be 
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3. Grondig Anders Zorgen vzw - Lichtervelde 

Grondig Anders 

Grondig Anders is een vereniging waarbij ecologisch moestuinieren een vertrekpunt is om mensen te 

verbinden, kennis uit te wisselen en anders te werken en te leven. Grondig Anders VZW doet dit onder 

andere via het verbinden van mensen en organisaties: We willen samen met diverse groepen en 

individuen uit de maatschappij deze vereniging mee vorm geven. En op veel verschillende manieren 

verbinding creëren. Dit door samen in de moestuin te werken en ontmoeting mogelijk te maken. 

Contactpersoon : Bart Neirynck, penningmeester 

E-mailadres : bart@grondiganders.be 

 

4. Het buurtsalon Roesbrugge: naar een aanbod op maat - Poperinge 

OCMW Poperinge 

In september 2018 opende het buurtsalon in Roesbrugge-Haringe haar deuren. De inwoners, 

verengingen, lokale handelaars, de basisschool, De Lovie … werd bij het herinrichten van het gebouw 

betrokken. Samen met de betrokken partijen willen we nu invulling geven aan het buurtsalon. D.m.v. 

het uitvoeren van een dorpsanalyse en het organiseren van co-creatie workshops willen een aanbod 

op maat van het dorp realiseren. 

Contactpersoon: Friedel Verhaeghe, beleidscoördinator sociaal beleid en welzijn. 

E-mailadres: friedel.verhaeghe@poperinge.be 

https://ocmw.poperinge.be 

 

5. Faciliteren van een buurtzorgnetwerk in RSL - Roeselaere 

Vrijetijdsondersteuningscentrum VOC Opstap vzw 

We zetten een buurtgericht netwerk op voor gezinnen in de kwetsbare buurt Heilig Hart, ’t Hof van 't 

Henneke. Zo'n netwerk creëert binnen een buurt een rijkere omgeving voor jonge gezinnen. Het 

verenigt en integreert essentiële functies die voor kinderen en gezinnen belangrijk zijn zoals 

ontmoeting, gezinsondersteuning, integratie, spel en vrije tijd, gezondheidszorg... Om dit te realiseren 

schakelen we een buurtverbinder in de buurt in die buurtbewoners en aanbod kan verbinden en 

faciliteren. 

Contactpersoon: Benjamin Schatteman, directeur 

E-mailadres: coordinator@vocopstap.be 

www.vocopstap.be 
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6. Storytelling in de Nieuwe Tuinwijk. De doos in mijn voortuin, dit is wat ons verbindt 

OCMW Menen 

Buurtrommelmarkt in de voortuinen, 4 straten worden met elkaar verbonden, naaste buren met 

elkaar verbinden, op centraal punt voorzien we ontmoeting met spijs en drank, deelnemers 

rommelmarkt en anderen steken specifiek gekozen voorwerp in de doos die wordt doorgegeven 

(mogelijks onder motiverende begeleiding van een sociaal/artistieke organisatie), originele 

verbindende actie opzetten achteraf met de voorwerpen in de doos, idee actie komt van de 

buurtbewoners zelf. 

Contactpersoon: Anne-Mie De Bosscher, centrumleider LDC Dorpshuis Rekkem 

E-mailadres: annemie.debosscher@menen.be 

http://www.ldcallegro.be/pages/dorpshuis/home.html 

 

7. Zorgzaam Deerlijk 

OCMW Deerlijk 

Sinds oktober zet het project Zorgzaam Deerlijk in op buurten die een thuis zijn voor iedereen, ook 

voor diegene die het wat moeilijker hebben. Aan de hand van verschillende acties werken we aan 

verbinding tussen (kwetsbare) bewoners, verenigingen en diensten. Zo willen we onder andere 

inzetten op sociale netwerken door een dorpsrestaurant op te richten, mobiele straatrondes te 

organiseren en een digitale burenmatcher te installeren. 

Contactpersoon: Delphine Derammelaere, coördinator Zorgzaam Deerlijk/MLDC/Donah 

E-mailadres: delphine.derammelaere@deerlijk.be 

www.deerlijk.be 

 

8. Buurtzorg 2.0 

OCMW Knokke-Heist 

Buurtzorg 2.0 is een innoverend, experimenteel project vanuit het Sociaal Huis i.s.m. de VUB. Finale 

doel is het creëren en onderhouden van informele buurtgerichte netwerken, gegroeid vanuit de wijk 

of op initiatief van de bewoners zelf. Deze netwerken hebben de uitdaging om alert te zijn binnen de 

eigen wijk en zo mensen op te pikken die dreigen uit de boot te vallen. De netwerken signaleren aan 

een 'wijk-netwerkbouwer'. 

Contactpersoon: Karel Hermans, adjunct-diensthoofd 

E-mailadres: karel.hermans@knokke-heist.be 

www.knokke-heist.be 
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9. Sociaal restaurant in het Dorpspunt in Beveren, een plek waar dorpsbewoners elkaar 

kunnen ontmoeten bij een gezonde maaltijd.  

De Lovie vzw 

Het Dorpspunt wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap die ondersteund 

worden vanuit De Lovie.  In een zaal, centraal in Beveren, kunnen dorpsbewoners met behoefte aan 

sociaal contact, elkaar op regelmatige tijdstippen ontmoeten bij een maaltijd. De medewerkers van 

Dorpspunt in Beveren zorgen voor de organisatie van het sociaal restaurant en worden daarbij 

ondersteund door een medewerker van de gezinszorgdienst (opstartfase). Op deze manier kunnen we 

mensen uit de buurt sociale contacten en gezonde voeding bieden maar ook noden detecteren en op 

een laagdrempelige manier info verschaffen. 

Contactpersoon: An-Sofie Knockaert, stafmedewerker communicatie 

E-mailadres: ansofie.knockaert@delovie.be 

www.delovie.be 

 

10. Buurzaam Samenwonen in Roeselare 

Beschut Wonen Roeselare-Tielt 

Vanuit ons streven naar een taboedoorbrekend werken rond psychische kwetsbaarheid willen we 

graag zelfsturing, zelfstandigheid en coaching vanuit een buurtwerking centraal zetten. De vraag naar 

ondersteuning wordt jaar na jaar groter, de doelgroep breidt uit én verjongt. Deze tendensen nopen 

ons ertoe onze ervaring met het werken met vrijwilligers en het coachen van buddy's uit te breiden 

naar een echte "buren" werking. Een echt Duurzaam Samenwonen dankzij je Buren. 

Contactpersoon: Jeroen Devos, coördinator 

E-mailadres: jeroen.devos@debieweg.be 

www.debieweg.be 

 

11. KARwijk 

Sociaal Huis Oostende- Antenne 

KARwijk is een samenwerking tussen het Centrum leren en Werken Petrus & Paulus West en Antenne 

(stad Oostende – Sociaal Huis) in de wijk Westerkwartier. Het is een laagdrempelige dienst voor kleine 

éénmalige klusjes of kleine boodschappen voor kwetsbare ouderen in de wijk. Met dit 

intergenerationele project bouwen we aan een groter vertrouwen tussen bewoners en zorgactoren 

in de wijk. De school laat jongeren als volwaardig individu deelnemen aan de samenleving, door 

praktijkopdrachten in de buurt. 

Contactpersoon: Ewoud Dutellie, coördinator Antenne 

E-mailadres : ewoud.dutellie@sho.be 

www.sho.be 
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