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Aanwezig: Patrick Claerhout, Rosanne Mestdagh, Steven Decaluwé, Thomas Guillemeyn, Nancy
Debeerst, Rita Beyaert, Louis Byttebier, Elke Vlaeminck, David Vandekerckhove, Melissa Depraetere,
Lise-Marie Platteau, Alain Top, Francis Pattyn, Lynn Callewaert, André Vanassche

Lize Decorte, Frederik Bossuyt, Céline Bleuzé, Micheline Decuypere, Pieter Lattré
Verontschuldigd: Kathleen Duchi, Wout Pattyn, Wouter Boeckaert

1. Toelichting 1 jaar brugfiguurwerking toelichting Lize Decorte
Zie PPT.
Pieter: Link met vrijetijdsdiensten + contacten met jeugdbewegingen, hoe loopt dit?
Lize: Moeilijker om dit ook uit te leggen wat het concept jeugdbeweging is. Wat hun werking is.
Lize Marie: Binnenkort open dagen bij de scouts, kan interessant zijn. Zelf ook actief bij open kamp. Ik
merk dat er weinig interesse is.
Lize: kampen met blijven slapen blijft moeilijk.
Micheline: jeugdbewegingen blijven een vrij middenklassepubliek bereiken. Het is moeilijk om
kwetsbare doelgroepen te bereiken. We moeten ervoor zorgen dat alle loketten binnen vrije tijd
toegankelijk zijn voor elk doelpubliek.
Patrick: Belangrijk ook dat de brugfiguur niet enkel met de kansarme doelgroep richt, maar ook naar
andere doelgroepen zoals bijv. de moslimgemeenschap.
We zijn al langer bezig met het concept brugfiguur oa. de schoolbabbels, de toeleiders, … . Hoe is de
evolutie daar?
Micheline: We moeten dit misschien ook eens brengen op een RACO. Vooral de schoolbabbels lopen
heel erg goed. Vorig jaar is er ook geprobeerd om een schoolbabbel te organiseren los van een
school maar dat liep moeilijker. Maar algemeen is dit een heel positieve werking.

2. Hulp aan Oekraïne toelichting door Micheline
Zie PPT Micheline
Rosanne: spreken de buddy’s andere talen?
Micheline: neen. Sommige mensen spreken Engels, we werken soms met buddy’s en anders is het
behelpen met gebaren, google translate.
Rosanne: wat ik recent opgevangen heb is dat de mensen problemen hebben als ze naar de
supermarkt gaan. Helpen de buddy’s hierbij?

Micheline. Dat kan zeker.
Voor angst en stress bij de vluchtelingen is er ook psychosociale hulp vanuit CAW.
Patrick: Ik vind het zeker positief dat het op deze manier georganiseerd wordt. Hebben jullie zicht
ook op private initiatieven die mensen opvangen?
Micheline: ze zijn gekend omdat de vluchtelingen zich moeten inschrijven via stadhuis, burgerzaken.
Dus op deze manier hebben we zicht op iedereen die op legale manier hier verblijft.
Voor de gastgezinnen is er een heel goede screening om te vermijden dat mensen te snel zouden
afhaken, engagement verkeerd zouden inschatten.
Nancy: die financiële ondersteuning die de stad krijgt, gaat dit naar de gezinnen?
Micheline: neen, dat is niet voor de gezinnen. De vluchtelingen krijgen statuut van ontheemden en
dus een financiële toelage die ze kunnen gebruiken om financieel bij te dragen aan het gastgezin.
Nancy: zijn dat vooral arme mensen?
Micheline: Vele gezinnen kunnen niet aan hun geld, dus hier hebben we weinig zicht op.
Francis: de lagere schoolkinderen van de drie gemeentescholen, initiatief om ze drie halve dagen in
een week samen te brengen. Per 6 kinderen heb je recht op een extra parttime leerkracht. Het is wel
moeilijk om iemand te vinden natuurlijk, maar ondertussen hebben we iemand gevonden die de
extra zorg op zich neemt.
Melissa: de toestroom zou minder groot zijn dan verwacht? Klopt dit?
Micheline: dat klopt in begin waren er 2000 mensen per dag in Brussel, nu gaat dit over een paar
honderd. Toch wil Vlaanderen gaan voor 30 000 opvanggezinnen omdat we niet weten wat er ons
nog te wachten staat.
Melissa: zijn er mensen die ook al willen terug keren?
Micheline: op dit moment nog niet in Harelbeke.

3. Jaarverslag Cultuur toegelicht door Frederik Bossuyt
Zie PPT of website ‘Harelbeke jaarverslag’
Micheline: ik hoor tot in Kortrijk veel positieve reacties over de programmatie van CC het SPOOR.
David: chapeau, goede keuzes gemaakt.
Lize-Marie: De buiten optredens waren ook heel erg tof. Hopelijk kan dit nog steeds.
Frederik: is niet zo evident omdat we niet altijd de financiële middelen hebben.
Rosanne: de kloostertuin moest je daarvoor betalen?
Frederik: we hebben iets moeten betalen voor de ruimte binnen, maar niet zoveel.

4. Jaarverslag BIB toegelicht door Céline Bleuzé

Zie PPT.
Céline zit in de werkgroep rond E-inclusie samen met Micheline en Kim. De bibliotheek wil zeker een
prominente rol spelen in het mee helpen wegwerken van digitale drempels.
De BIB werkt samen met beide rusthuizen.
Er is ook een samenwerking ook met de Bron.
Nancy: Heb je soms te maken met diefstal?
Céline: Heel weinig.
Rosanne: bij collectievorming, spreken jullie hierrond regionaal af?
Céline: nu nog niet. Op dit moment zit iedereen nog wat op zijn eiland, maar de intenties zijn er wel
om af te spreken wie er zich specialiseert in wat.
Rosanne: Elk boek dat gevraagd wordt, wordt aangekocht?
Céline: klopt, dit is ons aankoopbeleid.

5. Varia
Geen variapunten

