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Huis met vele kamers

Oostmeers 105, 8000 Brugge

050 15 12 01

www.huismetvelekamers.be

Rek. nr.: BE47 0689 4063 3780

7. Ontmoetingsmomenten

Op deze momenten staan onze deuren open voor vrije 

bezoeken en voor een gezellige babbel/leuke activiteit:

Andere momenten zijn voorbehouden voor geplande 

georganiseerde activiteiten.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

13:30 - 16:00

/

10:00 - 16:00

18:00 - 20:30

13:30 - 16:00

13:30 - 16:30

/

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen - Centrum 

voor Psychische Revalidatie Inghelburch Brugge - Covias - De departementen 

psychiatrie van AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas - Familieorganisatie Similes  -  

OCMW  Brugge - Patiëntenorganisatie Uilenspiegel - Psychiatrisch Centrum 

Sint-Amandus Beernem - Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw Brugge  

- Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg Brugge     

In samenwerking met deze partners

6. Word vrijwilliger

Ben je iemand met een warm hart en zoek 

je een zinvolle invulling waarbij je eigen  

talenten kan inzetten? Wil je als student 

een project uitwerken in het Huis?

 

Wij bieden:

Aangename sfeer

Waardering

Nieuwe contacten

Vorming & begeleiding

Meld je aan via 050 15 12 01 of

huismetvelekamers@netwerknowe.be

Deze folder is tot stand gekomen met dank aan OCMW Brugge.

JIJ?



1. Ontmoeting

Een plaats voor iedereen
Het Huis met vele kamers heeft heel wat troeven: 

Open, gezellige ontmoetingsruimte

Bar met alcoholvrije dranken

Zonnige binnentuin met terras

Polyvalente ruimtes

Centrale ligging nabij het station

2. Ervaringsdeskundigheid

3. Herstelacademie 5. Kwartier maken

4. Positieve beeldvorming

Het Huis met vele kamers biedt een ontmoetings- 

ruimte voor mensen met een psychische  

kwetsbaarheid en hun omgeving. Verbinding maken 

met elkaar, maar ook met de buurt is ons uitgangspunt.

We zetten volop in op de uitbouw van ervarings- 

deskundigheid in de brede regio door het werven én  

ondersteunen van ervaringsdeskundigen.

Het Huis met vele kamers is een coördinatiepunt voor  

de ontwikkeling van initiatieven zoals:

Getuigenissen

Vorming

Sensibilisering

We bieden boeiende vormingen aan rond herstel,  

psychische kwetsbaarheid en eigen krachten.  

Alle cursussen worden gegeven door een ervarings- 

deskundige en een professional.

Een aanbod voor iedereen
De kracht van natuur

Goed gevoel schatkist

Omgaan met eenzaamheid

...

Meer info op: 

www.herstelacademie.be/noord-west-vlaanderen

Via allerlei initiatieven werken we aan positieve 

beeldvorming en willen we stigma tegengaan.  

We streven naar een maatschappij die meer open 

staat voor de kwetsbaren onder ons.

 

Zoek je een partner voor een reeds bestaand 

initiatief? Of kunnen we een bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van een nieuw initiatief? Neem dan  

zeker contact met ons op.

We willen vrijetijds- en vormingsorganisaties,  

sportclubs, buurtverenigingen, … sensibiliseren om  

mensen met een psychische kwetsbaarheid  

welkom te heten. Samen kennis opbouwen,  

ervaringen uitwisselen en verbinden: daar gaan  

we voor!


