Fiche 6 - De Brug - Lier

Zie bevolking - ééngezinswoning - meergezinswoning - huur - bevolkingsregister - werkloosheid - leefloon
Naam

De Brug

Beginjaar

1994

Regio

Lier

Initiatiefnemer

Gelijktijdige evolutie: de zusters zochten een nieuwe roeping (minder zusters,
meer gericht op de buitenwereld) en Leuvense studenten gingen op zoek naar
samenwoonmogelijkheden met een spirituele insteek.

Aantal bewoners

Er wonen nu 10 mensen in de woongemeenschap, waarvan 7 leken (gehuwden
en ongehuwden) en 3 Gasthuiszusters.
Deze groep ondersteunt samen 17 gasten (individuele gasten en gezinnen in een
sociaal kwetsbare situatie, grotendeels vluchtelingen)

Afspraken ?

Er wordt samen gegeten (de bewoners koken om de beurt), behalve op
woensdag. De gasten kunnen hier ook op intekenen, maar kunnen ook zelf
koken, naargelang ze wensen.
's Ochtends en 's avonds is er een bezinning van 30min; op zondag is er een
viering in de kapel (ook voor extern). Er wordt samen gezongen en gemusiceerd.
Eens per jaar vernieuwen de leken hun engagement. Het is een moment om stil
te staan bij de keuze om samen te wonen in De Brug en bewust verder te gaan.
Eén van de bewoners is verantwoordelijk voor de gastenopvang en elke bewoner
heeft een “aandachtsgast”. De geboden hulp is niet professioneel, het is meer
een ondersteuning, het bieden van een rustpunt en samen op zoek gaan naar
oplossingen. De duur van een gastenverblijf varieert van één dag tot meer dan
een jaar.

Juridische structuur

De Brug is als woongemeenschap ingebed in de kloostergemeenschap, er zijn
geen aparte juridische structuren. De gebouwen zijn eigendom van de vzw, de
bewoners betalen een maandelijkse deelname in de onkosten (spreken niet van
huur).

Stedenbouwkundig

Kloostergebouw

Bevolkingsregister

Er zijn voor de leken-bewoners aparte brievenbussen en nummering.
De gasten worden er liever niet gedomicilieerd, soms gebeurt het wel. En dan is
er wat lobbywerk nodig bij vb. het OCMW, zodat zij de gast als “alleenstaande”
willen beschouwen.
Code in het bevolkingsregister: gemeenschap

Worden er ruimtes gedeeld ? Zo ja,
welke ?

De bewoners hebben elk een appartement dat volledig zelfstandig kan
functioneren, maar er is ook gemeenschappelijke ruimte: de keuken, living,
kapel, tuin, wasruimte, ...

Knelpunten (en oplossingen)

Het is soms een moeilijk evenwicht tussen de groep bewoners en het aantal
gasten, de draagkracht van de gemeenschap en het gewicht van de
crisisopvang. De gastenproblematiek wordt zwaarder met de jaren.

Toekomstperspectief

Het gebouw moet gerenoveerd worden, vooral qua isolatie is er werk aan de
winkel. Nog niet duidelijk hoe dit zal georganiseerd worden.
Voor de werking van De Brug loopt alles door. Er zijn goede contacten met de
politie en het OCMW, waardoor de gastenopvang ook door hen als een
mogelijkheid wordt gezien.

Bijzonderheden / Varia

De Brug wordt al altijd (20 jaar) extern begeleid. Maandelijks komt er een
begeleider langs die het “samenleven” in al zijn facetten op de agenda brengt.
Ze zullen dit zeker verder zetten, omdat het hen nuttig lijkt.

