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Naam sessie

Gesprek met stakeholder Briek / Duinhelm

Naam spreker(s)

Lizzy Vandierendonck met 2 deelnemers Toon en Bernard

De insteek van de sessie
= korte beschrijving van waar het in deze sessie over gaat en/of beschrijving van de
praktijk(organisatie)

Briek brengt vrije tijd binnen het bereik van personen met een beperking. Iedereen
ongeacht zijn mogelijkheden krijgt de kans om actief deel te nemen. Een professioneel
team ontwikkelt, organiseert en begeleidt diverse vrijetijdsinitiatieven.
Briek organiseert op woensdagnamiddag, tijdens de week, het weekend en school
vakanties activiteiten, workshops, vorming en reizen. Het aanbod is toegankelijk voor
iedereen vanaf 12 jaar met een beperking uit Oostende en de regio midden kust.
Wat blijft hangen?
= enkele quotes, tips of statements die tijdens deze sessie naar boven kwamen
Participatie binnen het reguliere vrijetijd aanbod en projecten in Oostende is één van onze
basisdoelstellingen. Onze activiteiten vinden ook plaats in o.666 via de tuin en de Proper
Strandlopers, zo werken we aan integratie en willen we de link leggen met de andere
stakeholders.
Wat hebben we gezien in het filmpje?
Bernard: ‘Dit is het project met de Proper Strand Lopers, we rapen papier op’. Bernard
vertelt over de vele papieren en afval die ze vinden en opkuisen, en over de vele, vieze

1

sigarettenpeuken. Bernard en Toon demonstreren het gebruik van de grijper waarmee ze
opruimen.
Toon over de sigarettenpeuken overal: ‘De mensen zijn een bende vuilaards’.
Lizzy: ‘Alle plastieken die we kunnen hergebruiken wassen en sorteren we en geven we
een nieuwe functie. Zo zien de deelnemers dat dat toch nog terug waarde kan krijgen.
Met het plastic maken we o.a. juwelen, kleine potjes,… in het Sea Crab Lab.
Bij Briek is het belangrijk dat mensen mee kunnen nadenken, het maatschappelijke is onze
focus. Door samen de straat en het strand proper te maken leggen we de aandacht op de
problematiek van sluikstorten en afval.’
Proper Strand Lopers is het meest actieve burgercollectief aan de kust. Hun missie?
Mensen bewustmaken van de zwerfvuil- problematiek in onze omgeving. Ze verwijderen
niet alleen zwerfafval maar registreren ook de locatie. In een databank houden ze alle
gegevens bij en leiden ze conclusies af. Zo achterhalen ze de afvalbron én pakken ze die
ook aan. Het Sea Crab Lab van Proper Strand Lopers is een open source mini
recyclefabriek binnen O.666.
Toon – met KVO-supporterssjaal om de schouders waagt zich nog aan een pronostiek voor
de match morgen tegen KV Mechelen: 3-0.
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