Beste partner in Eerstelijnszone Brugge,
Beste zorg- of hulpverlener,

Bij deze geven wij graag een update vanuit onze zone.
Eerst en vooral kunnen we het goede nieuws brengen dat ELZ Brugge erkend is! Dit betekent dat ELZ
Brugge vanaf 1 juli 2020 een vzw is die door het Vlaams Agentschap zal gesubsidieerd worden. Het
officieel erkenningsdocument vindt u hier.
Vanuit Stad Brugge:
Op woensdag 20/05 zijn de toeleiders in diversiteit – op afspraak – terug van start gegaan in het Huis
van de Bruggeling.
Bruggelingen van buitenlandse herkomst zijn er welkom met hun vragen. Samen met hen gaan
Cynthia en Habiba op zoek naar de juiste hulp- of dienstverlening.
Een fysiek contact in het Huis van de Bruggeling wordt voorlopig beperkt tot één dag in de week. Elke
woensdag kan er tussen 09u en 19.30u terug een afspraak worden gemaakt.
Een afspraak maken is eenvoudig. Stuur een mailtje naar toeleiders@brugge.be of bel naar 050 32
42 40. Alle info staat in deze flyer.
Brugge Beweegt inspireert én motiveert om te bewegen vanuit je kot.
De BruggeBeweegt-app is live én helemaal afgestemd op bewegen vanuit je kot en volgens de
veiligheidsmaatregelen van de overheid.
Alle info is hier www.brugge.be/bruggebeweegt terug te vinden.
Vanuit CAW:
Televestiaire Brugge is vanaf dinsdag 19 mei terug opengegaan (op afspraak). Meer informatie terug
te vinden op de folder Televestiaire.
Bloom For Change – actie tegen seksueel geweld
Voor wie zijn schouders onder deze actie wil steken, vind alle informatie terug op
www.bloomforchange.be
Vanuit vrijwilligersorganisatie LUS:
In tijden van corona merken we het nog sterker dan anders: wie beter omringd is door familie,
vrienden of kennissen, is beter af. Al is het maar door dat telefoontje of kaartje, of de oprechte
belangstelling naar hoe het met je gaat...
Om jou, als bezorgde medemens, hierbij te ondersteunen biedt Lus vzw hulp aan.
Neem alvast een kijkje op de website www.lusvzw.be; of vraag wat meer informatie op 0497 43 59
23 of via info@lusvzw.be.
Vanuit Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:
Op 13 mei vond het webinar ‘Detecteren en bereiken van kwetsbare mensen’ in coronatijden
plaats: hier vindt u het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=vAxDbPHT1ac
Vanuit SAM (Steunpunt Mens en Samenleving):

Informatie over digitaal werken - zie ook https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensenbereiken-tijden-van-corona
Beeldbellen voor hulpverleners. Davy Nijs en Stijn Custers van Hogeschool UCLL expertisecentrum Inclusive Society hebben een handleiding geschreven om je op weg te helpen
naar een veilige en verantwoorde manier om de verbinding te bewaren. Download hier
Ook op onlinehulp-vlaanderen.be vind je nu een pagina over beeldbellen: met instructiefilmpjes en
veelgestelde vragen. In opdracht van Zorgnet-Icuro. Lees hier
Online communiceren: met welke tools communiceer je efficiënt en verzeker je toch de kwaliteit van
je werk? SAM, Netwerk OnlineHulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid schreven een
beslishulp en vullen die nog aan.
Chathulplijnen versterken hun capaciteit en openingsuren naar aanleiding van de coronacrisis. SAM
houdt overzicht van het aanbod
Maar uiteraard kan je ook gewoon telefoneren naar een hulplijn. Wij maakten een overzicht van de
telefonische hulplijnen in tijden van Corona

Bedankt voor de vele inspanningen!
Stuur deze mail gerust door aan uw collega's.
Met vriendelijke groeten,
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