Brugwonen
Zelfstandig ondersteund wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
Brugwonen is een project dat tot stand kwam op initiatief van enkele familieleden van personen met
een psychische kwetsbaarheid. “Als je in je directe omgeving te maken krijgt met psychische
problemen, weet je niet wat je overkomt en wordt je wereld op zijn kop gezet,” vertellen de
bezorgde ouders op de website van brugwonen. Het doet pijn om je kind, broer of zus, partner of
ouder zo te zien veranderen. Je voelt je machteloos en kwaad, en je weet niet hoe je er mee om
moet gaan en je maakt je uiteraard zorgen over je familielid. Ook als ze stabieler worden en opnieuw
toekomstplannen beginnen te maken ... en zeggen dat ze alleen willen gaan wonen .... Dan slaat de
schrik opnieuw rond je hart: Het gaat nu goed, gaat alles wel goed blijven lopen in een eigen woning?
Zal het lukken om alleen te wonen, gaat hij zijn leven op orde krijgen en houden? Zullen zijn financies
niet in het honderd lopen? Zal hij zijn afspraken niet vergeten? Gaat hij gezond eten? Naar de kapper
en de tandarts gaan? Zijn pillen innemen? Niet te eenzaam worden?”
Vanuit die bezorgdheid gingen de familieleden op zoek naar een geschikte woonvorm.
Tot nog toe bestaat er binnen de geestelijke gezondheidszorg enkel de keuze tussen beschut wonen
en PVT. Tussen deze beide woonvormen situeert zich het project Brugwonen - als het ware dus een
"Beschut Wonen +" of een "PVT -". Brugwonen is in die zin een aanvulling ten aanzien van het
bestaande GGZ-landschap. Het vult een ruimte in op het woonzorgcontinuüm, op een vernieuwende
wijze, die volledig in lijn ligt van de lange termijnstrategie van de betrokken overheden (inclusie,
vermaatschappelijking van de zorg, …) Brugwonen richt zich tot mensen met een gestabiliseerde
psychische problematiek die enkel zelfstandig kunnen wonen mits een ruime, dagelijkse
aanwezigheid van begeleiders.
In april 2016 is de opstart voorzien en rond die datum nemen de eerste personen hun intrek in de
huisjes in Brugge (Lodewijk Gilliodtsplein)
Financiering?
Voor het project Brugwonen is er een tijdelijke projectfinanciering voor 2 jaar die voorzien wordt
door de Vlaams Overheid. Eind 2017 wordt het project geëvalueerd.
Wie is "Brugwonen" ?
Brugwonen is een samenwerkingsverband tussen










Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Beschut Wonen - Beernem (vzw 4Veld)
Beschut Wonen - Brugge
Familiehulp - Zorgregio Brugge
PZ Onze-Lieve Vrouw - Brugge
PC Sint-Amandus - Beernem
Similes
Uilenspiegel
OCMW Brugge

Meer info?
www.brugwonen.be
Je vindt er onder andere een folder met een beknopte omschrijving van het project. Een
televisieploeg van Focus-WTV maakte al een reportage. Bekijk zeker het filmpje op de website van
Brugwonen.

