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Buurtwerkbrigade trekt de wijken
in
De buurtwerkers van Kortrijk slaan de handen in elkaar en ondersteunen zo de oproep
van de stad om zoveel mogelijk licht in de wijken te brengen. De komende twee vrijdagen
bedanken de buurtwerkers het enthousiasme van de Kortrijkzanen door met hun Voiture
een bezoekje te brengen aan heel wat lichtgevende buurten. Naast de lopende
drempelbezoeken van de wijk- en dienstencentra zorgt deze actie voor extra contact en
de mogelijkheid om hulpvragen door te geven.
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Op vrijdagen 11 en 18 december gaat de Buurtwerkbrigade op pad in verschillende Kortrijkse
wijken. Zo bezoeken de buurtwerkers o.a. Overleie, Venning en Lange Munte. De brigade wil
met deze actie de buurtbewoners bedanken om zoveel sfeer in de straten te brengen naar
aanleiding van de oproep #KortrijkverLICHT. Met de Voiture, het warmste vervoersmiddel bij
uitstek, trekken de buurtwerkers coronaproof van wijk naar wijk. Medialab Quindo reist mee en
maakt hartverwarmende reportages.

"De voorbije weken hebben we met alle buurtwerkers meer dan 2.000 LED-
kaarslichtjes uitgedeeld in o.a. onze aandachtswijken. Meer dan ooit versieren
inwoners hun gevels of ramen met licht, en dat zorgt voor verbondenheid."
— Ine Vandenborre, buurtwerker Overleie

Het valt de buurtwerkers op dat heel wat inwoners het in deze donkere winterse periode extra
moeilijk hebben met de opgelegde maatregelen. Met deze actie van de Buurtwerkbrigade
probeert de stad daarom iedereen te betrekken en een antwoord te krijgen op de vraag "Oe ist
echt?!"

"Het beperkt sociaal contact valt bij heel wat mensen zwaar. Dan is een
drempelbezoek of buurtactie een welgekomen verrassing. Het geeft de mensen
weer wat zuurstof om terug vooruit te kunnen."
— Philippe De Coene, schepen van sociale vooruitgang. 

De Buurtwerkbrigade plant in het voorjaar van 2021 nieuwe acties. Ondertussen blijven de
buurtwerkers ook actief binnen de wijkteams van de stad.

https://www.kortrijk.be/winterinkortrijk/kortrijk-verlicht
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Tom, Bruneel, coördinator Wijkteams, 0473 62 17 65
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