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MISSCHIEN IETS VOOR JOU

EEN EXTRAATJE?



Beste ouder(s)

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Wil 
je weten wat dit inhoudt? 

Heb je het moeilijk om elke maand rond te komen met 
je budget? 

Vraag je je af op welke kortingen je recht zou kunnen 
hebben?
Met deze brochure wil Scholengroep impact je een 
overzicht geven van alle mogelijke kortingen en tege-
moetkomingen.

Houd deze brochure dus zeker bij!
Heb je nog vragen? 

Contacteer de medewerker of vertrouwenspersoon van 
de school van jouw kind(eren).

Wij staan steeds voor je klaar!

Contactgegevens Scholengroep impact:

Algemeen Directeur: Wim Van Kerckvoorde
Rijselstraat 3B
8200 Brugge
Telefoon 050 63 17 61
info@scholengroepimpact.be
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      1.    FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN

Het OCMW of Sociaal Huis in vele steden en gemeenten biedt onderwijscheques aan om de schoolkosten 
te helpen dragen. Met deze cheques wil men gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de 
rug geven.
Deze onderwijscheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten zoals schoolreizen en 

uitstappen, sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden, 
aankoop schoolboeken, werkmateriaal, turngerief school, enz … 
te betalen. Elke stad/gemeente hanteert een eigen systeem voor 
onderwijscheques inzake aantal, waarde, wijze van toekenning, … .

Neem contact op met de school of met het OCMW om 
deze onderwijscheques aan te vragen.

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen dragen van de 
studiekosten.
Indien je recht hebt op een studietoelage, kan je de documenten laten invullen bij het OCMW of Sociaal Huis.
Voor wie?  Afhankelijk van de samenstelling en het inkomen van je gezin.
Waar?   Online  > https://www.studietoelagen.be/hoe-vraag-ik-een-toelage-online-aan 
   Op papier  > aanvraagformulier downloaden via bovenstaande link 

Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen voor 
het betalen van de niet-medische kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun thuismilieu verblijven.
Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een 
woonzorgcentrum (WZC), serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enz… zijn.
De vergoeding bedraagt maandelijks €130,00.
De voorwaarden die verbonden zijn aan mantelzorg, zijn te raadplegen op de website 
www.vlaamsecosialebescherming.be/zorgbudget-voor-zwaar-zorgbehoevenden

Alle scholen van het GO! werken samen met de Stichting Pelicano.
De Stichting Pelicano gaat elke dag de strijd aan tegen kinderarmoede in ons land, want elk kind heeft 
recht op dezelfde kansen: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en zinvolle 
vrijetijdsbesteding. Om die kansen waar te maken, zamelt Stichting Pelicano fondsen in via activiteiten, 
sponsoring en schenkingen.
De school kan een kind aanmelden bij Stichting Pelicano, waarna de ouders een dossier moeten voorleggen 
bij Pelicano en deze laatste een uitgebreid onderzoek voert of het kind aan alle voorwaarden voldoet.
De Stichting Pelicano gaat dan de verbintenis aan om het kind duurzaam te begeleiden en steun te bieden 
tot het kind als jongvolwassene een diploma haalt en een volwaardige rol kan spelen in onze maatschappij.
Deze steun gaat van betaling van schoolkosten, aankoop kledij, aankoop bril, orthodontie, tandarts – en 
dokterskosten, bekostigen verdere studies, huurwaarborg eigen woonst van de jongvolwassene, …tot deze 
op eigen benen kan staan.

Neem contact op met de  school  van je kind voor verdere info of aanmelding bij Stichting 
Pelicano.

Personen met een laag inkomen hebben recht op een ‘verhoogde tegemoetkoming’.
Dit betekent dat deze personen recht hebben op:
- een hogere terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging
- regeling derdebetalerssyteem bij de huisarts
- het genieten van andere voordelen zoals:
 • lagere gemeentebelasting 
 • lagere tarieven bij het openbaar vervoer
 • lagere bijdrage voor de ‘Vlaamse Zorgverzekering’
Via de klever van jouw mutualiteit kan je ook achterhalen of u recht hebt op een verhoogde tege-
moetkoming: indien het derde cijfer uit de 6-cijferige code een “1” is, 
heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Contacteer jouw ziekenfonds indien je wilt weten of je recht 
hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

 
Het startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus zijn er voor elk kind. 
Sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien en zijn kunnen recht heb-
ben op de sociale toeslag en/of een zorgtoeslag:
• Sociale toeslag: is voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost
 moeilijker kunnen dragen. De toeslag is bedoeld om de draagkracht van 
 minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is afhankelijk van 
 inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra    
 je er recht op hebt.
• Zorgtoeslag: heeft als doel om wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen    
 met specifieke ondersteuningsbehoeften extra te ondersteunen.

Meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op 
www.groeipakket.be/nl/extra-ondersteuning

In de vakantie genieten vele kinderen van een kamp of gaan naar de buitenschoolse 
opvang.
Voor de meeste kampen én voor speelpleinwerking ontvang je een belastingvermindering.
Het document voor de belastingvermindering wordt u automatisch bezorgd door de kamporganisatie 
en deze voeg je bij je belastingaangifte.
Veel ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van jeugdkampen, speelplein, sportclub terug tot de 
leeftijd van 18 jaar.
Elk ziekenfonds heeft haar eigen regels volgens terugbetalingen en tegemoetkomingen.

Om een tegemoetkoming te krijgen, vraag je het aanvraagformulier aan bij uw zieken-
fonds.

       ● GROEIPAKKET 

        ●  TEGEMOETKOMING MUTUALITEIT

  ● ONDERWIJSCHEQUES

      

 ● STUDIETOELAGE

 ● VLAAMSE ZORGVERZEKERING

 ● PELICANO

       ● VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 



Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget: mensen 
met een laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming, mensen in schuldbemiddeling.
Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport-en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op 
Stapkantoor.
De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.
Elke provincie in Vlaanderen telt tientallen kantoren.

Contactgegevens:  Rap op Stap Brugge - Huis van de Bruggeling
    Frank Van Ackerpromenade 2 - 8000 Brugge
    Telefoon 050 32 74 96 
    Email bart.hollevoet@ocmw-brugge.be        
    Website www.iedereenverdientvakantie.be

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, heeft mogelijks recht op gratis huisvuilzakken van de 
gemeente.
Contacteer het Sociaal Huis van jouw gemeente voor verdere inlichtingen.

Iedereen kan terecht in het onthaal van het CAW van de eigen stad/gemeente met elke vraag.
Tevens kan men zich tot het CAW wenden voor begeleiding van: persoonlijke en/of relationele problemen; 
opvoedingsvragen; gezinsproblemen; familiaal geweld; administratieve en/of financiële problemen; uitsluiting; 
armoede; …

Er wordt tijd gemaakt voor een gesprek en men poogt gepast advies te geven. Indien nodig wordt er 
doorverwezen.
Neem contact op met het CAW in jouw gemeente/stad.

Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen.
Problemen thuis, vragen over seks of over pesten, welke rechten of plichten heb je? 
Je kan er terecht met elke vraag.
Neem contact op met het JAC in jouw gemeente/stad.

Een dagcentrum voorziet semi-residentiële hulpverlening omdat de persoon die thuis verblijft maar meestal 
een paar dagen per week (halve of hele dag) in of vanuit een vaste locatie, een centrum, activiteiten uitvoert.

In West-Vlaanderen zijn er verschillende dagcentra. Je vindt ze op de website www.zorg-en-gezondheid.be.

      ● VAKANTIE (Rap op Stap – Iedereenverdientvakantie)

      ● GRATIS VUILNISZAKKEN

      2. ONDERSTEUNINGSCENTRA

      ●  CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)

     ● JAC (Jongeren Advies Centrum)

     ● DAGCENTRA



Heeft je kind hulp nodig bij het maken van huiswerk? 
Dan kan je huiswerkbegeleiding aanvragen.
Voor alle voorwaarden en diensten, neem je best contact op met de school.

Enkele websites:
- www.huiswerk-instituut.be
- www.bijleshuis.be
- www.hetbijlesbureau.be

Thuisbegeleiding is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
ontwikkelingsvertraging of (vermoeden van) verstandelijke beperking en hun gezin.
In West-Vlaanderen zijn er verschillende centra van thuisbegeleiding:
- Start West-Vlaanderen    
 Beversesteenweg 255B - 8800 Roeselare
 Telefoon 050 40 50 00   Email info@startwestvlaanderen.be
 Website www.startwestvlaanderen.be
  
- Nieuwland VZW:  verschillende afdelingen 
    Polderstraat 76 - 8310 Sint-Kruis - Telefoon 050 35 40 61 
    Email info@nieuwland.be

- VZW Victor:  voor kinderen met autisme 
    Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6 - 8800 Roeselare 
    Telefoon 051 25 25 28  Email info@vzwvictor.be
     Website www.vzwvictor.be
Via thuiszorg kan je:
- zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden
- (sneller) naar huis terugkeren, bv. na een ziekenhuisopname, om thuis verder hulp te  
 krijgen
- voorbeelden van thuiszorg: persoonsverzorging, huishouden, schoonmaken, karweien,  
 opvang voor zorgbehoevenden, oppashulp door vrijwilligers, verpleging aan huis,   
 informatie en vorming voor gebruikers van thuiszorgvoorziening, mantelzorgers en  
 vrijwilligers,…

Iedereen die nood heeft aan thuiszorg, kan langsgaan bij:
- jouw ziekenfonds: Dienst Maatschappelijk Werk
- Sociaal Huis of OCMW van jouw gemeente
- je huisarts

 Contactgegevens: Agentschap Zorg en Gezondheid
    Ellipsgebouw - Koning Albert II laan 35 (bus 33) 
    1030 Schaarbeek - Telefoon 02 553 35 00  
    Email zorgengezondheid@vlaanderen.be
    Website www.zorg-en-gezondheid.be

DE LIJN – enkele voordelen:
- kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis. Jonge kinderen moeten altijd begeleid worden door   
 iemand van minstens 12 jaar en een begeleider mag maximum 4 kinderen meenemen. Indien  
 je als begeleider meer dan 4 kinderen meeneemt, moet je betalen voor de overige kinderen

- Buzzy Pazz: ben je tussen 6 en 24 jaar? Dan gebruik je een Buzzy Pazz voor al je    
 verplaatsingen! Met dit abonnement reis je onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn   
 in Vlaanderen en Brussel.

- De gezinskorting:  heeft broer of zus ook een Buzzy Pazz nodig? Bij de tweede Buzzy   
 Pazz (12-24 jaar) krijg je 20% voordeel, bij een derde Buzzy Pazz (12-24 jaar) betaal je voor   
 een jaarabonnement slechts 55 euro (prijzen 2020).
 Je hebt hier recht op als:
 • elke Buzzy Pazz in je gezin dezelfde duur en startdatum heeft
 • alle kinderen op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn (of je ouders hun verwantschap aantonen  
  bij co-ouderschap)

- Gemeentekorting:  ook heel wat steden en gemeenten bieden kortingen aan, zo geniet   
 je van een Buzzy Pazz aan voordeeltarief. Vraag info bij de Lijnwinkel.

- Werkgeverskorting (voor 18-plussers):  sommige werkgevers betalen een deel van je  
 abonnementsprijs. Je kan dus je Buzzy Pazz gebruiken voor woon-werkverplaatsingen. Vraag   
 ernaar bij uw werkgever.
 Je kunt ook meer informatie, voorwaarden en procedure vinden indien je recht hebt op   
 onderstaande:
 ▪	 ik ontvang een leefloon, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden / inkomensgarantie   
  voor ouderen of verblijf in een lokaal opvanginitiatief. (VG-abonnement)
	 ▪ ik kom in aanmerking voor het statuut van Verhoogde Tegemoetkoming, heb een kaart   
  voor Verhoogde Tegemoetkoming van de NMBS of een WIGW-kaart. (VT-abonnement)
	 ▪	 ik heb een (visuele) handicap of begeleid een persoon met een handicap
	 ▪	 ik ben werkzoekende en volg een beroepsopleiding bij de VDAB
Voor meer info kan je naar een Lijnwinkel gaan, of de website raadplegen: www.delijn.be
NMBS – enkele voordelen:
- heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan reis je aan de helft van de prijs (50%)
- Kids Ticket: per betalende reiziger (+12 jaar) mogen 4 kinderen gratis mee
- ticket met korting Grote Gezinnen: gezinnen met 3 of meer kinderen reizen aan   
 voordeeltarief met de trein
- treinticket voor werkzoekenden: dankzij het biljet voor werkzoekenden kan je voordelig  
 met de trein naar je sollicitatie. Je brengt het juiste attest (te bekomen bij dienst voor
 arbeidsbemiddeling) mee naar het loket, de loketbediende geeft je een biljet aan    
 voordeeltarief. 
- kosteloze begeleider: met de kaart kosteloze begeleider reist je begeleider (hulp van een   
 persoon of hond) gratis mee met uw vervoersbewijs in dezelfde klas en op hetzelfde traject
 Voor meer info kan je naar een treinstation of de website raadplegen:
 www.nmbs.be of www.belgiantrain.be

      3. BEGELEIDING      4. VERVOER 

      ● HUISWERKBEGELEIDING

      ● THUISBEGELEIDING EN THUISZORG

    ● VERVOER – OPENBAAR VERVOER EN ANDERE    
       HULP VERVOERSMIDDELEN



• Mindermobielencentrale: Dit is een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het   
 OCMW of een andere organisatie. De ritten die aangevraagd worden door de leden van de
 Minder Mobielen Centrales zijn vaak voor familiebezoek, boodschappen,  een kappersbezoek, een  
 bezoek aan de dokter of voor administratieve zaken naar het gemeentehuis.

De leden vragen de ritten 48 uur op voorhand aan. Dit laat de centrale verantwoordelijke toe om 
een geschikte chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur het lid ophalen 
aan de woonplaats en verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit betaalt het lid de 
onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers.
Meer info: www.mindermobielencentrale.be

• Ziekenvervoer via mutualiteit: kwaliteitsvol en betaalbaar niet-dringend ziekenvervoer:   
 naar/van het ziekenhuis (opname, consultatie, ontslag); voor een oncologische    
 behandeling (chemo-, radiotherapie of follow-up consultatie)

Contacteer je ziekenfonds voor verdere informatie en de voorwaarden.

• Dienstencheques voor vervoer van personen met een beperkte mobiliteit: 
 Een dienstencheque is een betaalmiddel dat je ook kan gebruiken voor het betalen van   
 vervoer van personen met beperkte mobiliteit. Bovenop de kostprijs die je betaalt, levert   
 de overheid een financiële bijdrage zodat de gebruiker tegen een gunstige prijs beroep   
 kan doen op diensten.
Meer informatie, voorwaarden kostprijs en hoe aanvragen: 
www.dienstencheques-vlaanderen.be

• Taxicheques: Een taxicheque is een betaalmiddel waarmee je een deel van je    
 taxirit kan betalen. Sommige gemeenten voorzien taxicheques voor inwoners met een   
 mobiliteitsbeperking.
 Informeer bij je gemeentebestuur of ze taxicheques voorziet en onder welke voorwaarden. Het  
 bedrag van de tussenkomst verschilt per gemeente. Hieronder vind je een overzicht van enkele  
 initiatieven. Steden of gemeenten: Antwerpen, As(OCMW), Blankenberge (OCMW), Brugge   
 (OCMW), Genk, Gent, Hasselt (OCMW), Kortrijk, Lochristi, Mechelen, Oostende, Peer, Schoten  
 (OCMW), Sint-Niklaas,  Steenokkerzeel (OCMW),Turnhout (OCMW)Brussel.

• Parkeerkaart voor personen met een handicap: Met een parkeerkaart voor personen  
 met een handicap mag je parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen. Deze worden   
 aangeduid met het blauw verkeersbord E9a (de letter P) met het rolstoelsymbool als   
 onderbord of op hetzelfde bord.  De kaart is persoonlijk en mag alleen gebruikt    
 worden als je zelf in het voertuig zit, als chauffeur of als passagier. De kaart moet duidelijk   
 zichtbaar op het dashboard liggen met het 
 rolstoelsymbool naar boven.
   

Meer informatie, voorwaarden en hoe aanvragen: 
website van de FOD Sociale Zekerheid

Heb je een verhoogde tegemoetkoming of heb je het financieel moeilijk om eten te kunnen 
kopen?
Vraag na bij het OCMW of je recht hebt op wekelijkse voedselpakketten om je te helpen 
ondersteunen.

Contactgegevens:   Voedselbank West-Vlaanderen vzw
   Weidenstraat 38 - 8520 Kuurne - Telefoon 056 72 88 74
   Email vbw@skynet.be

De Kringwinkel werkt hard aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede 
leven te geven, dragen we zorg voor het milieu én creëren we sociale tewerkstelling.
Het leuke aan De Kringwinkel? Je vindt er elke dag andere spullen! Iedereen kan bij ons 
kwaliteitsvol shoppen, ook met een beperkt budget.

Meer informatie en contactgegevens: www.dekringwinkel.be

Dit is een vrijwilligersvereniging voor de medemensen in armoede.
De vrijwilligers bieden een luisterend oor, zorgen voor basisbehoeften zoals voeding, kledij en 
sociaal contact.
Neem contact op met één van de 27 verenigingen in Vlaanderen via
 www.sint-vincentius-westvlaanderen.be

      5. VOEDING – KLEDING – MEUBELS e.a. DING – ME.a.

      ● VOEDSELBANK

      ● KRINGWINKELS

      ● SINT-VINCENTIUS West-Vlaanderen

      ● ANDERE HULP VERVOERSMIDDELEN



GEZONDHEID
Je gezondheid is heel belangrijk. 

Vele maatregelen werden genomen om de gezondheidsdienst voor iedereen toegankelijk te maken:

- voor een goede gezondheid:

• kies een vaste huisarts of huisartsenpraktijk
• vraag of de derde betalingsregeling van toepassing is
• neem een globaal medisch dossier (dit kost je niets)
• als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of sociaal tarief, betaal je €1    
 per doktersbezoek. Moet de dokter naar huis komen, betaal je het volledige 
 bedrag. Ga dus zoveel mogelijk zelf naar de huisarts of wachtpost in het weekend.
• je huisarts kan je doorverwijzen naar een specialist, mits je een verwijsbrief mee    
 hebt. Dan krijg je ook meer terugbetaald van je ziekenfonds.
• neem een vaste apotheek in je buurt. Je arts en apotheker kunnen overleggen    
 voor goedkopere medicatie.
• ben je ’s morgens al ziek, wacht niet tot ’s avonds om de huisarts te bellen. Zo kan je    
 mogelijks nog diezelfde dag je arts spreken.

- tandarts:

• ga jaarlijks op controle naar de tandarts, zodat je mutualiteit meer remgeld kan    
 terugbetalen
 Tot 18 jaar wordt de jaarlijkse controle, gaatjes vullen, enz… volledig terugbetaald door uw 
 mutualiteit. Orthodontie (beugel) valt niet onder deze regeling. 
 Voor meer informatie, contacteer je eigen mutualiteit. Voor meer informatie, contacteer je eigen mutualiteit.

Heb je nog meer vragen of informatie nodig, wens je in contact gesteld worden met het Heb je nog meer vragen of informatie nodig, wens je in contact gesteld worden met het 
OCMW of Sociaal Huis van je gemeente? Durf je niet alleen de stap te zetten om hulp te OCMW of Sociaal Huis van je gemeente? Durf je niet alleen de stap te zetten om hulp te 
vragen?vragen?
Aarzel niet om je medewerker of vertrouwenspersoon op de school van je kinderen Aarzel niet om je medewerker of vertrouwenspersoon op de school van je kinderen 
te contacteren, die kan je verder helpen.te contacteren, die kan je verder helpen.

NFORMATIE 
 PER REGIOI

Regio BruggeRegio Brugge
BRUGGEBRUGGE

BLANKENBERGE / ZUIENKERKEBLANKENBERGE / ZUIENKERKE

Regio KUSTRegio KUST
KNOKKE-HEISTKNOKKE-HEIST

DE HAANDE HAAN

Regio TORHOUT / LICHTERVELDERegio TORHOUT / LICHTERVELDE
TORHOUTTORHOUT

LICHTERVELDELICHTERVELDE

Regio OOSTKAMPRegio OOSTKAMP
OOSTKAMPOOSTKAMP

Regio JABBEKERegio JABBEKE
JABBEKEJABBEKE



        REGIO BRUGGE

      ● Huis van de Bruggeling (OCMW Brugge)
Bij het Huis van de Bruggeling kunt u terecht voor allerhande zaken:
• financiële en sociale hulp: budget – en schuldhulpverlening; financiële hulp
• buurtwerken: stedelijke Raad van Buurtwerken
• zorgen voor: kinderen; personen in armoede; personen met een 
 beperking
• vrije tijd en ontmoeting voor: kinderen en jongeren; personen in 
 armoede; Hoeve Hangerijn
Website: www.brugge.be/huisvandebruggeling

Stad Brugge betaalt een mantelzorgpremie aan de persoon die vrijwillig instaat voor de alledaagse zorg van 
iemand die zwaar zorgbehoevend is.
Website:  www.brugge.be/mantelzorgpremie

• INTEGRAAL VZW Welzijnsschakel INTEGRAAL VZW 
   Rozendal 5 - 8000 Brugge - Telefoon 050 67 55 80
   Email integraal@teleniet.be

• ’T SCHARNIER
 ’t Scharnier verzorgt studieondersteuning aan huis in Brugge en Blankenberge.
 Studenten uit de leraren – of sociaalpedagogische opleiding komen ondersteuning bieden bij  
 gezinnen thuis.
 Voorwaarden:
 o één of meerdere kinderen hebben van het 3de kleuter tot het 2de middelbaar
 o wonen in regio Brugge – Blankenberge
 o vorm van maatschappelijke kwetsbaarheid ervaren
 Website: www.spoorbrugge.be  
• onderwijs voor zieke kinderen
• Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
• Brugse scholen geven kinderen in armoede kansen
 Website: www.brugge.be/begeleiding-en-ondersteuning-onderwijs

Op verschillende momenten in de week komen enthousiaste buurtsportanimatoren naar buurtpleintjes 
in Zeebrugge, Sint-Kruis, Sint-Andries, Sint-Jozef en Sint-Pieters om kinderen, jongeren en volwassenen te 
laten sporten.

Contactgegevens: Buurtsport Brugge - Jongerenhuis
  Vlamingdam 36 - 8000 Brugge  - Telefoon 050 32 60 80
  Email info@buurtsportbrugge.be

      ● Mantelzorgpremie

      ● Huiswerk – en studiebegeleiding (aan huis)

      ● Buurtsport Brugge

      ● Brugs Netwerk Vrijetijdparticipatie
In en rond Brugge is er een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten: sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, 
theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen, sportwedstrijden,…enz.
Vaak zijn veel van deze activiteiten erg duur en veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een 
onbekende activiteit te gaan.
Het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge sloegen de handen in elkaar om het vrijetijdsaanbod voor 
iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.
Daarom biedt het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie gratis begeleide activiteiten en financiële maatrege-
len aan, voor mensen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

• je woont in Brugge of je bent in begeleiding bij een hulpverleningsorganisatie van Brugge
• j hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming, of u je zit in budgetbegeleiding, budgetbeheer 
of   collectieve schuldenregeling

Je kunt hier terecht voor:

• algemene informatie Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
• gratis deelname culturele en sportieve activiteiten
• participatiekaart
• tegemoetkoming in kosten voor vrijetijdsactiviteiten
• ingangstickets Brugse zwembaden voor €0,50
• schaatsen Boudewijnpark voor €1,00
• bioscoopticket voor €1,00
• activiteiten VRIJUIT.NU
• activiteiten Iedereen Verdient Vakantie
• onderwijscheques

• Jeugd AXI-bonnen = geldig betaalmiddel bij iedere jeugdvereniging, jeugdkampen door erkend  
 jeugdwerk binnen en buiten Brugge, activiteiten van de Brugse Jeugddienst en de Brugse buiten 
 schoolse opvang voor kinderen tussen 3 en 18 jaar.

• Sport AXI-bonnen = geldig betaalmiddel voor diverse sportieve activiteiten op Brugs 
 grondgebied zoals lidgeld bij erkende Brugse sportclub, sportkampen, initiatielessen van de  
 Sportdienst Brugge, … voor kinderen vanaf 3 jaar.

Contactgegevens:  Huis van de Bruggeling
  Frank Van Ackerpromenade 2 - 8000 Brugge -  Telefoon  050 44 80 00
  Email vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
Website  www.ocmw-brugge.be/brugs-netwerk-vrijetijdsparticipatie.be

De Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het 
financieel moeilijk heeft.
Sociale kruidenier De KABA maakt deel uit van de werking van vereniging ’t Sas, een samenwerkingsver-
band tussen het OCMW, de stad Brugge en CAW regio Noord-West-Vlaanderen. De KABA is een winkel 
met een lage drempel waar bezoekers gratis of tegen fel verminderde prijzen kwalitatieve voedsel- en 
huishoudproducten kunnen verkrijgen. De KABA is een letterwoord en staat voor Kruidenierswaren Aan 
Billijke Aankoopprijzen.
Contactgegevens:  Vereniging ’t Sas
  Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2 - 8000 Brugge - Telefoon 050 32 76 75
  Email dekaba@sasbrugge.be

      ● Sociale kruidenier De KABA

     BRUGGE



      ● Sociaal restaurant Pas Partout
Pas Partout is niet zomaar een restaurant, het is een sociaal restaurant en tevens onderdeel van SOBO 
(Sociaal Odernemen Brugge en omgeving).
SOBO heeft een expertise opgebouwd op verschillende terreinen: van poetsdiensten tot schilderen, van 
cateringservices tot inpak. We werken voor iedereen, maar vooral voor partners die zelf een maatschap-
pelijke meerwaarde hebben zoals kerken, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen en vzw’s. Bij elke 
opdracht denken we met de klant mee en reiken we oplossingen aan die een optimaal eindresultaat 
garanderen.
In het sociaal restaurant kan men genieten van een gezonde en lekkere maaltijd aan een voor ieder betaal-
bare prijs. Iedereen kan hier genieten van een lekkere lunch.
Om in aanmerking te komen om aan verminderd tarief te eten, loop even binnen bij de sociale dienst van 
uw ziekenfonds, zij kunnen u verder helpen.
Contactgegevens: Kruitenbergstraat 1 - 8000 Brugge - Telefoon 050 33 51 16
  Email restaurant@sobo.be
  Website www.sobo.be

Sociale dienst
Elke dag, van 9 tot 17 uur, staat het deurtje in de Zuinigheidsstraat nr. 4 open. Iedereen kan er zomaar bin-
nenstappen. Men kan een tas koffie of een frisdrank drinken en tussen 12 en 16 uur kan men een soep en 
een warme maaltijd eten. Er staat niemand aan de deur om de naam, financiële situatie of andere gegevens 
te vragen. De discretie is één van de belangrijkste elementen in onze manier van onthalen. 

Moet men iets betalen? 
Voor een tas koffie, een frisdrank of een soep wordt 0,20 €. gevraagd, voor een warme maaltijd 1 €, voor 
een overnachting (volpension) 10 €. 

Hoe vindt men de weg?
Sociale diensten, klooster-gemeenschappen, of privé personen bij wie mensen om eten of onderdak gaan 
vragen verwijzen naar ons door en geven dan bvb een maaltijdenbon om 5 dagen in Poverello te komen 
eten. Wij sturen dan de rekening naar deze diensten.  Wanneer men iemand naar ons wil doorverwijzen 
voor een over-nachting, is het wel wenselijk eerst telefonisch contact op te nemen.
Anderen komen naar ons omdat ze in het station, in een wachtzaal van een ziekenhuis of een openbaar ge-
bouw iemand ontmoet hebben die ook naar Poverello komt of die hen het adres gegeven heeft.

Hoe lang mag je blijven? 
Er is geen termijn vastgesteld. Alles hangt af van de nood en de situatie..
Mensen die een beetje rustiger willen leven en wat meer verzorging nodig hebben, kunnen in ons huis in 
Banneux terecht. 

Welke hulp wordt nog gegeven? 
We hebben een vestiaire. Tweedehandskleding, die ons gebracht wordt, wordt gesorteerd en gratis uitge-
deeld aan degenen die het nodig hebben. Versleten of verouderde kledingstukken worden niet gegeven uit 
respect voor degene die ze moeten dragen. Af en toe komt er een klas haarkapsters. Zo’n namiddag is een 
zeer plezierige gebeurtenis en sommigen ondergaan een echte gedaanteverandering. Mensen die zelf hun 
was niet kunnen doen, worden uit de nood geholpen en af en toe wordt iemand, die zeer verwaarloosd is, 
geholpen om een douche te nemen.
Geld geven aan personen zelf doen we niet, want dan is het twijfelachtig of het zal gebruikt worden. Maar 
het gebeurt wel dat we voor iemand in nood een deel van de electriciteit of huur betalen, een treinticket 
kopen.
Contactgegevens: Goezeputstraat 27 - 8000 Brugge - Telefoon 050 34 06 72
  Website www.poverello.be

       ● Poverello

Een lokaal dienstencentrum is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen uit de buurt. Door 
informatie, dienstverlening en een gevarieerd activiteitenaanbod streven we naar een zolang mogelijk zelf-
standig wonen en kwaliteitsvol leven van de gebruiker
Alle adressen van de verschillende dienstencentra in Brugge kunt u vinden op
 www.dienstencentra-brugge.be
Algemene Contactgegevens: Barrièrestraat 13 - 8200 Brugge - Telefoon 050 32 78 95
   Email dienstencentra@mintus.be

Contacteer het Sociaal Huis Blankenberge voor al uw vragen:
• schuldbemiddeling
• sociaal infopunt:
 °  het aanvragen van sociale premies en tegemoetkomingen: 
    geboortepremie, begrafenispremie, zorgpremie, gratis huisvuilzakken, taxicheques, onderwijs- 
    cheques, onderwijspremie, vrijetijdstoelage en sociale tarieven
 °  boeken van daguitstappen en vakanties aan voordeeltarief
• sociale dienst: alle welzijnsvragen
• vrijetijdstoelage: premie om deel te nemen aan socio-culturele en sportactiviteiten 
 georganiseerd door organisaties of verenigingen uit Blankenberge. U ontvangt hiervoor 
 vrijetijdscheques of door terugbetaling van gemaakte kosten via overschrijving.
• ’t Kinderpaleis: OCMW-kledingdepot voor speelgoed, boeken, babyspullen en tweedehands-
 kinderkledij voor kinderen van 0 tot 18 jaar
Contactgegevens: Sociaal Huis Blankenberge
  Kerkstraat 55 - 8370 Blankenberge  - Telefoon 050 43 12 08
Website: www.desocialekaart.be  of www.blankenberge.be

Het Huis van het Kind is de informatie-en ontmoetingsplaats voor (aanstaande) ouders, grootouders, 
opvoeders,….iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren.
Contactgegevens: Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke
  Rood-Kruisstraat 17 - 8370 Blankenberge - Telefoon 050 43 12 07
Website www.blankenberge.be/huis-van-het-kind.be

• ’t Jolletje: bij ’t Jolletje bieden vrijwilligers huiswerkbegeleiding aan voor kinderen van de lagere  
 school.’t Jolletje is een project binnen de vrijwilligersvereniging Sint-Vincentius Blankenberge.
Contactgegevens: Vincentiusvereniging ’t Lichtbaken
  Contactpersoon Alvijn Neyts
  Ontmijnersstraat 25 - 8370 Blankenberge - Telefoon 050 41 40 52 - GSM 0472 67 25 89 
• ’T SCHARNIER
 ’t Scharnier verzorgt studieondersteuning aan huis in Brugge en Blankenberge.
 Studenten uit de leraren – of sociaalpedagogische opleiding komen ondersteuning bieden bij  
 gezinnen thuis.
 Website: www.spoorbrugge.be  

Het dienstencentrum De Bollaard is er voor alle inwoners van Blankenberge, in het bijzonder voor perso-
nen in een beginnende zorgsituatie. Het is een ontmoetingsplaats waar je terecht kan voor allerlei diensten, 
activiteiten en cursussen. Verenigingen kunnen er terecht voor het huren van lokalen.
Contactgegevens: De Bollaard
  Koning Albert-I-laan 112 - 8370 Blankenberge - Telefoon 050 43 12 02
  Email bollaard@blankenberge.be

       ● Dienstencentra Brugge

      ● Sociaal Huis Blankenberge

      ● Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke

   BLANKENBERGE / ZUIENKERKE

      ● Huiswerk – en studiebegeleiding (aan huis)

      ● Dienstencentrum De Bollaard



Bij het Sociaal Huis te Knokke-Heist kunt u onder andere terecht voor: 
• info en advies van gelijk welke aard; huisvesting; energie; pensioenen; burgerzaken; 
 tegemoetkomingen; thuiszorg; ...
• gemeentelijke sociale premies:
  ° vakantiekampen van kinderen en volwassenen met een handicap
  ° thuis verzorgen van een kind met een  beperking
• OCMW:
  ° financiële steun
  ° diverse tussenkomsten: medische kosten, vrije tijd, huur-en energie,…
  ° …
• doe-bonnenboekje:
 Indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, dan kunt u bij het Sociaal Huis een  
 doe-bonnenboekje met uitscheurbare bonnen voor het totale bedrag van €20,00 aanvragen.
 Deze doe-bonnen dienen om deel te nemen aan allerlei leuke vrijetijdsactiviteiten in 
 Knokke-Heist: voorstellingen, inschrijvingsgeld, lidgeld, kampgeld, ticketgeld,….
 Website  www.knokke-heist.be/doe-bonnen

• de scholen en Knokke-Heist werken samen met brugfiguren (= vrijwilligers):
 De school contacteer, met goedkeuring van de ouders, een brugfiguur en deze laatste neemt  
 contact op met de ouders.
 De ouders kunnen financiële tegemoetkoming vragen voor schoolonkosten of aankopen van  
 schoolmateriaal, ….
  ° de leerlingen kunnen na school terecht in de huiswerkklas, die samenwerkt met de  
     scholen
  ° meertalige kinderen kunnen, tot 8 jaar, tweewekelijks terecht op zaterdag bij 
    Fantastik, een spelvoormiddag om Nederlands te leren
  ° spelotheek: kinderen en ouders kunnen speelgoed uitlenen
  ° sociale kruidenier ’t Schap
  ° moeders voor moeders op dinsdag voormiddag
  ° tal van activiteiten voor kwetsbare en andere gezinnen

Contactgegevens: Sociaal Huis Knokke-Heist
  Kraaiennestplein 1 - 8300 Knokke-Heist - Telefoon 050 53 09 00
  Email sociaalhuis@knokke-heist.be
  Website www.knokke-heist.be/welzijn-en-zorg

       Regio KUST

       KNOKKE-HEIST

 
Het Huis van het Kind is de informatie-en ontmoetingsplaats voor (aanstaande) ouders, grootouders, 
opvoeders,….iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren.

Contactgegevens: Huis van het Kind Knokke-Heist
  Kraaiennestplein 1 bus 2 - 8301 Knokke-Heist - Telefoon 050 53 09 00
  Website www.desocialekaart.be/huis-van-het-kind-knokke-heist

De Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het 
financieel moeilijk heeft.
‘t Schap staat voor buurtschap, gezelschap, vriendschap, winkelschap, ...-schap.  Het is een gezellig huis waar 
inwoners van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten.  Op een laagdrempelige manier kunnen de bezoe-
kers genieten van een lekkere kop koffie of thee, worden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd en 
wordt info en advies gegeven over onder meer de diensten die zich in het Sociaal Huis bevinden.
Mensen met een beperkt inkomen kunnen via het OCMW een badge verkrijgen en kunnen zo bij ‘t Schap 
terecht voor kwalitatieve voedselproducten.

Contactgegevens: Vrièrestraat 22 - 8300 Knokke-Heist - Telefoon 050 53 09 00
  Email sociaalhuis@knokke-heist.be

Om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de mensen te versterken, biedt een lokaal dienstencen-
trum informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. 
Dit in onderlinge afstemming of samenwerking met lokale verenigingen en organisaties.
Lokale dienstencentra kunnen ook hulp bieden bij activiteiten uit het dagelijkse leven, bv. warme maaltijden, 
voetverzorging, enz.
Het centrum helpt je om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
Contactgegevens: Dienstencentrum Den Hoek
  Westkappellestraat 454 - 8300 Westkappelle - Telefoon 050 62 58 27

Indien u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, kunt u mogelijks aanspraak maken op:

• financiële dienstverlening: leefloon; huurtoelage; energietoelage; hulp in natura 
 (voedselpakketten, huisvesting); referentieadres; schuldhulpverlening; psychosociale hulp; 
 voorschotten op sociale uitkeringen;…
• budget – en schuldhulpverlening: schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer, 
 collectieve schuldenregeling
• premies en toelagen: verwarmingstoelage, energietoelage, huurtoelage, participatie en 
 sociale activering, thuiszorgpremie
• LAC: Lokale Adviescommissie voor elektriciteit, aardgas of water: budgetmeter waarbij je je  
 energieverbruik (elektriciteit en gas) op voorhand kan betalen
• voedselhulp
• ’t Boetiekje: kinder-en volwassenenkleding, schoenen, dekens, keukenspullen in goede tot zeer  
 goede staat die je gratis kunt bekomen mits voorleggen van de lidkaart
• vrije tijd: het OCMW De Haan heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Steunpunt 
 Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Deze zet zich in om het reguliere aanbod 
 toegankelijk te maken voor mensen met een gering inkomen die woonachtig zijn in Vlaanderen
 of Brussel

      ● Huis van het Kind Knokke-Heist

      ● Sociale kruidenier ‘t SCHAP

      ● Dienstencentrum Den Hoek

      ● Sociaal Huis Knokke-Heist

             DE HAAN

      ● Sociaal Huis De Haan



• LOI: Lokaal Opvanginitiatief voor de opvang van asielzoekers/vluchtelingen
• buddy De Haan: vluchtelingen en nieuwkomers die zich voor het eerst in de gemeente 
 vestigen,  hebben tal van praktische vragen en/of problemen. Op een informele manier laat de  
 buddy de nieuwkomer kennis maken met het reilen en zeilen in de gemeente De Haan
• praattafels Nederlands: dit is een project waar oefenkansen Nederlands aangeboden worden  
 aan anderstalige nieuwkomers
• kidskans: nieuw project voor de toegankelijkheid naar sportclubs, jeugdverenigingen en vrije 
 tijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren in een kwetsbare gezinssituatie
• babykaart: met de babykaart krijg je toegang tot een aantal financiële tussenkomsten:
 Pamperpunt (0 tot 3 jaar): maandelijkse luierpakketten
 Baby-, peuter of kleuterpakket (0 tot 3 jaar): cadeaupakket vol nuttige benodigdheden, 
 gebaseerd  op de leeftijd van je kindjes (kledij, kousjes, boek, knuffel, flesje, drinkbeker, 
 verzorgingsproducten)
• individueel verminderd tarief kinderopvang: opvangvoorziening voor baby’s, peuters en 
 schoolgaande kinderen
• onderwijscheques: u betaalt zelf een kleine bijdrage voor een volledige onderwijscheque.  
 Deze kan gebruikt worden om schoolkosten zoals uitstappen, schoolmaaltijden, boeken en 
 schoolmaterialen te betalen
• De Katrol: gratis huis – en opvoedingsondersteuning voor gezinnen (kinderen van 4 tem 
 12 jaar die wonen in De Haan) die het moeilijker hebben. Het doel van De Katrol is om 
 bepaalde (leer)problemen aan te pakken op een leuke en leerzame manier. Het hele gezin  
 wordt hierbij betrokken. 
• brugfiguren: dit zijn vertrouwenspersonen die vanuit de school op maat werken voor jou 
 en je gezin tijdens de schoolcarrière van je kind
• De Kelle: samen met je (klein)kindje van 0 tot 4 jaar kun je gezellig komen spelen, terwijl je 
 andere mama’s, papa’s of grootouders kan leren kennen. Er worden ook regelmatig activiteiten  
 georganiseerd waar je samen met je kindje en andere ouders aan kunt deelnemen.
 Website  www.kelle.be

Contactgegevens:  Sociaal Huis De Haan
  Markt 2 - 8420 De Haan - Telefoon 050 43 51 40 - Email info@ocmwdehaan.be
  Website www.ocmwdehaan.

Volwassenen met een broos sociaal weefsel ongeacht de leeftijd (gepensioneerden, langdurig werklozen, 
éénoudergezinnen, langdurig zieken,...) kunnen elkaar ontmoeten in het ontmoetingshuis de Kerklommer.
Hier kunt u terecht voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, sociaal contact bevorderen, helpen met sociale 
administratie.
Er worden informatieve lezingen en vormende cursussen gegeven, samen ontmoeten proberen om vereen-
zaming tegen te gaan en de zelfredzaamheid te bevorderen.
Contactgegevens: Villa Kerklommer
  Kapellestraat 7 - 8420 De Haan - Telefoon 059 23 79 81
  Email kerklommer@ocmwdehaan.be

     

Je kunt bij  het Sociaal Huis terecht voor:
SCHULDEN EN INKOMEN
- collectieve schuldenregeling; schuldbemiddeling; voorschotten op sociale uitkeringen; sociaal  
 tarief voor elektriciteit – gas – telefoon; regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen;  
 leefloon; integratietegemoetkoming en ook voor personen met een handicap
- financiële tussenkomst voor: 
 • energiefacturen
 • huurwaarborg
 • apotheek – en (para)medische kosten
 • socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede
 • deelname kinderen en jongeren aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod: neemt uw  
  kind deel tijdens de schoolvakantie aan speelpleinwerking, sport-of jeugdkampen,  
  dan kan je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in het 
  inschrijvingsgeld
 • schoolkosten: als je het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen of  
  de schoolrekening te betalen,…kan je terecht in het Sociaal Huis voor een financiële  
  tussenkomst
 voorwaarden: je woont in de gemeente en je hebt een beperkt inkomen.
 procedure:  de maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie
ONDERSTEUNING
- budgetbeheer; hulp bij vervullen administratieve taken; moedergroep; psychosociale groep;  
 verwarmingstoelage; dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf; parkeerkaart  
 voor personen met een beperking; gemeentelijke tussenkomst bij thuisverzorging voor kinderen  
 met een beperking; vakantietoelage voor personen met een handicap; zorgbudget voor ouderen  
 met een zorgnood; mantelzorgpremie.
- gratis studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol:
 Gezinsbegeleiding en huiswerkondersteuning van het jonge kind, dit vanuit de vraag van de  
 ouders.
 Vooral kinderen uit het 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar vormen een belangrijke basis voor de  
 toekomst. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden betrokken bij de ondersteuning. De  
 gezinnen worden meestal aangesproken vanuit de school. Na selectie komt er 2 dagen in de  
 week een student (lerarenopleiding, sociaal werk,…) voor een uurtje langs. Het gezin heeft  
 recht op 16 gezinsbezoeken.
 Meer info: www.dekatrol.org
- kinderopvang met inkomenstarief:
 Om een prijs te kunnen betalen volgens je inkomen, heb je een attest inkomenstarief nodig  
 van Kind en Gezin. Ook als je je inkomen niet bekend wilt maken, moet je een aanvraag voor  
 een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kun je niet terecht bij een  
 opvang waarbij je betaalt volgens je inkomen. Voorwaarden en procedure zie website Sociaal  
 Huis.
- voedselpakketten:
 Als je een laag inkomen hebt, schulden of andere problemen en je kunt niet voorzien in de basis 
 behoeften van jezelf of je gezin, dan kan je bij het Sociaal Huis terecht voor een voedselpakket.
 voorwaarden:  je woont in de gemeente en je hebt een beperkt inkomen.
 procedure:  de maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie
 bedrag: gratis
THUISZORGDIENSTEN
Boodschappendienst; klusjesdienst; maaltijdbedeling aan huis; poetshulp; personenalarmsysteem; vervoer-
dienst (Minder Mobielen Centrale).
Contactgegevens: Aartrijkestraat 11/A - 8820 Torhout - Telefoon 050 22 12 33
  Email sociaal.huis@torhout.be

          Regio TORHOUT / LICHTERVELDE

      ● Sociaal Huis

      ● Dienstencentrum – ontmoetingshuis Kerklommer



     -

In het Huis van het Kind kan je terecht voor al je vragen rond:
- financiële tussenkomst in schoolkosten – en opvangkosten
  (zie punt SCHULDEN EN INKOMEN)
- kinderopvang met inkomenstarief
- studietoelagen hoger onderwijs
- belastingvermindering voor kinderopvang
- financiële tussenkomst vrije tijd
- materiële hulp en voedselhulp:
 • kledijbank Televestiaire:
 Er wordt gratis of tegen zeer lage prijs kledij en klein huishoudelijk materiaal ter beschikking  
 gesteld voor mensen met financiële beperkingen.
 Heb je een uniform, turnkledij of sportkledij nodig voor een bepaalde school, sportclub of  
 jeugdvereniging, dan kan je er ook terecht voor 2dehands bruikbare sportkledij.
 Website: www.caw.be/locaties/televestiaire-torhout/
 • pamperbank
 • pakketten voor op kamp of schooluitstappen:
 Op kamp met een jeugdbeweging of meerdaagse schooluitstap? Je kan gratis kampeergerief  
 ontlenen zoals een drinkbus, rugzak, handdoeken en washandjes, zaklamp, slaapzak en matje  
 (mits betaling waarborg) bij het CAW Noord-West-Vlaanderen in de ’s Gravenwinkelstraat 20  
 te 8820 Torhout.
 • ‘aan tafel in 1, 2, 3 euro’: goedkoop en gezond eten:
 Via het project ‘aan tafel in 1, 2, 3 euro’ in samenwerking met het OCMW en de Colruyt, 
 kunnen personen met financiële moeilijkheden geholpen worden. Contacteer het Sociaal Huis  
 Torhout indien je hieraan wenst deel te nemen.
 • voedselpakketten:
 Als je een laag inkomen hebt, schulden of andere problemen en je kunt niet voorzien in de basis 
 behoeften van jezelf of je gezin, dan kan je bij het Sociaal Huis terecht voor een voedselpakket.
 voorwaarden:   u woont in de gemeente en je hebt een beperkt inkomen.
 procedure: de maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie
 bedrag: gratis
 Website www.torhout.be/huis-van-het-kind

’t Centrum is het nieuwe ontmoetingscentrum in Torhout waar je kan langsgaan voor een kopje koffie, een 
leuke babbel, een gezelschapsspelletje of andere leuke activiteiten.
Er wordt eveneens een kom soep met brood aangeboden tegen een democratische prijs.
Contactgegevens:  Beerstraat 20 - 8820 Torhout

Je kunt bij het Sociaal Huis terecht voor:
- SCHULDEN: budgetbegeleiding; budgetbeheer; collectieve schuldenregeling; …
- ONDERSTEUNING: sociale hulpverlening; psychosociale hulpverlening; juridisch advies; 
 voordelen en premies (vb. hulp bij het invullen van school-of studietoelagen); …
- INKOMEN: leefloon; maatschappelijke hulp in (financiële) steun en/of een tussenkomst in 
 (dringende) medische hulpverlening 
- WONEN EN ENERGIE: regionale woondienst Roeselare; sociaal verwarmingsfonds; Lokale  
 Advies Commissie Fluvius en De Watergroep;…
- INTEGRATIE EN TEWERKSTELLING: asielzoeker, Lokaal Opvanginitiatief; dienst tewerkstelling  
 die via gesprekken en de nodige ondersteuning samen zoekt naar een geschikte job;…

Contactgegevens: Sociaal Huis LichterveldeStatiestraat 80 - 8810 Lichtervelde - Telefoon: 051 70 84 70
  Email: info@ocmwlichtervelde.be
  Website: www.sociaalhuislichtervelde.be

     

In het Huis van het Kind kan je terecht voor: activiteiten; belastingsvermindering kosten kinderopvang; Cen-
trum voor Leerlingenbegeleiding; leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs; opvang 0 – 3 jaar; studietoe-
lage hoger onderwijs; techniekacademie; thuisopvang zieke kinderen; thuiszorg-oppasdienst; vakantieaanbod; 
…
- AWEL: luistert naar alle kinderen en jongeren met een probleem. Awel werkt volledig anoniem  
 en gratis!
 Telefoon: 102
 Email: brievenbus@awel.be
- gratis studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol:
 Gezinsbegeleiding en huiswerkondersteuning van het jonge kind, dit vanuit de vraag van de  
 ouders.
 Vooral kinderen uit het 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar vormen een belangrijke basis voor de  
 toekomst. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden betrokken bij de ondersteuning. De  
 gezinnen worden meestal aangesproken vanuit de school. Na selectie komt er 2 dagen in de  
 week een student (lerarenopleiding, sociaal werk,…) voor een uurtje langs. Het gezin heeft  
 recht op 16 gezinsbezoeken.
 Meer info: www.dekatrol.org

- schooltoeslag voor het basisonderwijs en secundair onderwijs: de toeslag wordt 
 automatisch uitbetaald door de uitbetaler van het Groeipakket
- spelotheek “Den Teirlienk”: in de spelotheek kan je allerlei gezelschapsspellen en 
 volksspelen ontlenen, voor zowel kinderen als volwassenen. 
 Prijs: €5 lidgeld per jaar + €1,00 voor een volksspel / €0,50 voor een spel
 Contactgegevens: Achterkant OC De Schouw
   Statiestraat 113 - 8810 Lichtervelde - Telefoon: 051 72 67 98

Het dienstencentrum ‘De Ploeg’ wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle inwoners van Lichtervelde, onge-
acht leeftijd, interesses, godsdienstige overtuiging of sociale en financiële mogelijkheden. Ook niet-inwoners 
zijn welkom.
Het dienstencentrum heeft verschillende vormen van dienstverlening, organiseert informatieve, vormen-
de en recreatieve activiteiten, is een oudereninformatiepunt en organiseert gemeentelijk overleg van de 
thuiszorg.
Contactgegevens: LDC De Ploeg
  Statiestraat 80 - 8810 Lichtervelde - Telefoon: 051 70 84 76
  Email: els.denolf@ocmwlichtervelde.be
  Website: www.sociaalhuislichtervelde.be/lokaal-dienstencentrum-de-ploeg

      ● Huis van het Kind       ● Huis van het Kind
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Je kunt bij het Sociaal Huis terecht voor: administratieve hulp; bemiddeling; budgetbegeleiding – en beheer; 
Buzzy Pazz; collectieve schuldenregeling en schuldhulpverlening; kinderopvang; goedkope lening voor 
energiesparende investeringen; huurwaarborg; kinderopvang; klusjesdienst; leefloon; medische attesten FOD 
Sociale Zekerheid; ondersteuning; poetshulp; school-en studietoelagen; sociaal tarief voor gas, elektriciteit, 
kabeldistributie, telefoon; sociale woningen; verwarmingstoelage; werkloosheidsbureau RVA; wooncentra; …

• voedselpakketten: op bepaalde momenten deelt het OCMW voedselpakketten uit. Het  
OCMW  bekijkt wie recht heeft op een pakket. Deze voedselbedeling is een gratis dienst.
Procedure: je meldt je aan bij de sociale dienst van het OCMW of bij je maatschappelijk   
werker. Je brengt je bewijs van inkomen en je identiteitskaart mee.

• klusjesdienst vzw Sesam: voor kleine herstellingen of onderhoudsklusjes aan of rond je  
woning en tuin, kan je hulp vragen aan deze klusjesdienst: afwassen van plafonds, faience,…;  
behangen van een kamer; klein schilderwerk; allerhande kleine herstellingen; opruimen van  
zolder, kelder, bergplaats, afval naar containerpark brengen; uitkuisen van dakgoten en afvoer 
putjes; 
ontgroenen en inoliën van tuinmeubilair; opruimen van bladeren; sneeuwvrij maken van je  
voetpad.
procedure:  aanvraag telefonisch indienen en binnen een week neemt een medewerker van vzw 
Sesam contact op en wordt een afspraak gemaakt voor een eerste bezoek, waarbij er wordt  
nagegaan of dit een geschikt werk is voor de klusjesdienst
meebrengen: klever van het ziekenfonds
prijs:  sociaal tarief van €10 (excl. BTW), toegewezen na controle van de klever van 
de mutualiteit + kost per uur per medewerker + vaste kost voor verplaatsingen,
vervoer van afval naar containerpark en gebruik van machines

Contactgegevens: OostCampus (loket 3)
Siemenslaan 1 - 8020 Oostkamp - Telefoon: 050 81 99 60
Email: socialedienst.ocmw@oostkamp.be

• SJaCosbon: deze bon is een geldig betaalmiddel voor Oostkampse sport-, jeugd-en 
cultuurinitiatieven die door de gemeente georganiseerd worden. Dit bonnenboekje omvat 
bonnen ter waarde van 1, 2 en 3 euro voor een totaalbedrag van 25 euro.

voorwaarden: - voor de inwoners van Oostkamp
- als je betaalt met bonnen, moet je gepast betalen. Er wordt niet met geld 

teruggegeven.
procedure:  bonnenboekje is te koop aan het onthaal in OostCampus, Ridefort en in

 bibliotheek-infopunt en het boekje vermeldt duidelijk waar je met deze bonnen kan 
betalen.

meebrengen:  klever van de mutualiteit
bedrag: €22,50 (en €5,00 voor personen met OMNIO-statuut = verhoogde tege 
moetkoming van ziekenfonds)

     Regio OOSTKAMP
   OOSTKAMP

● Sociaal Huis

    

In de eerste fase zal het Huis van het Kind zich vooral richten op (aanstaande) ouders met kinderen tot 
einde lagere schoolleeftijd.
Het Huis van het Kind is op vandaag een samenwerking tussen het OCMW en Gemeente Zedelgem, Kind 
en Gezin, OCMW en Gemeente Oostkamp, OCMW en Stad Damme, vzw Landelijke Kinderopvang, Kind 
en Preventie, ECK De Wieg, Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw, Reddie Teddy en de 
verenging SPOOR Brugge.
Meer info kan je vinden per gemeente:
www.oostkamp.be/gezinnen
www.zedelgem.be
www.damme.be

De Stip is een lokaal dienstencentrum in Oostkamp. Het bevindt zich in het nieuwe gebouw tegenover het 
woon - en zorgcentrum Sint - Jozef. Zij bieden heel wat activiteiten aan die voor iedereen open staan, maar 
richten zich vooral op mensen uit de buurt. Daarnaast bieden ze ook dienstverlening aan, zoals een warme 
maaltijd ‘s middags of hulp bij de boodschappen. Ook lokalen kunnen gehuurd worden.
Contactgegevens: Roets Eva

Sint-Jozefsdreef 8 - 8020 Oostkamp - Telefoon: 050 20 75 51
Email: eva.roets@wzc

● Huis van het Kind Damme – Zedelgem - Oostkamp

● Dienstencentrum De Stip



     

• sociale dienst: sociale tewerkstelling, sociale huisvesting – huurtoelagen, schuldbe  
 

Je kunt in het Sociaal Huis terecht voor: 

• diensten thuiszorg: boodschappendienst, dienst thuisbezorgde maaltijden, groen-en karweidienst,  
 uitleendienst personenalarmtoestel
• dienst huishoudhulp
• dienst onthaalouders
• mindermobielencentrale
• sociale dienst: sociale tewerkstelling, sociale huisvesting – huurtoelagen, schuldbemiddeling,  
 asielzoekers, gezinsbegeleiding, middeling, asielzoekers, gezinsbegeleiding, 
 - financiële dienstverlening:
 - leefloon en recht op maatschappelijke integratie
 - aanvullende financiële steun
 - voorschotten van sociale uitkeringen
 - aanvullende toelage mantel – en thuiszorg: dit is een aanvullende gemeentelijke  
  premie (personen die gedomicilieerd zijn in Jabbeke) van €15,00 per maand bovenop  
  de premie van de Vlaamse Zorgverzekering. 
  Hiervoor dien je het aanvraagformulier in te vullen en samen met bewijs van de  
  premie van de Vlaamse Zorgverzekering + recentste aanslagbiljet van personen-
  belasting van alle gezinsleden, te bezorgen aan het OCMW.

• gratis studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol:
 Gezinsbegeleiding en huiswerkondersteuning van het jonge kind, dit vanuit de vraag van de  
 ouders.
 Vooral kinderen uit het 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar vormen een belangrijke basis voor de  
 toekomst. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden betrokken bij de ondersteuning. De  
 gezinnen worden meestal aangesproken vanuit de school. Na selectie komt er 2 dagen in de  
 week een student (lerarenopleiding, sociaal werk,…) voor een uurtje langs. Het gezin heeft  
 recht op 16 gezinsbezoeken.
 Meer info: www.dekatrol.org

In het buurthuis kan je dagelijks genieten van verse soep, croque-monsieurs en gebak.
Je hebt ook volgende mogelijkheden:
- spelen van gezelschapsspellen
- dagelijks aantal kranten lezen
- elke dinsdag kaartnamiddag
- gratis gebruik van een computer

Op dinsdag en donderdag kan er een warme maaltijd (kom soep, hoofdgerecht, koffie/thee/warme choco-
melk) genuttigd worden voor €8,00. je dient hiervoor 2 werkdagen op voorhand te reserveren 
(www.maaltijdzorgplatform.be/Diensten/Maaltijden).

Contactgegevens: Buurthuis De Post
  Kapellestraat 1A - 8490 Jabbeke

      ● Huis van het Kind

      ● Buurthuis De Post

  Regio JABBEKE
           JABBEKE

      ● Sociaal Huis
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