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Historiek van vzw oranje:
Oranje is een netwerkorganisatie voor personen met een beperking, die in 1966 is ontstaan uit
een concrete vraag. Het begon allemaal 40 jaar geleden met de speelpleinwerking in Brugge. Deze
ontstaansgeschiedenis is typerend voor de wijze waarop Oranje zich verder uitbreidt. De uitbouw van
nieuwe werkingen gebeurt nog steeds op basis van concrete, en meestal onbeantwoorde, noden en
vragen van mensen.
Mensen met een beperking (fysiek, mentaal, sociaal) of mensen uit hun omgeving kunnen met hun
vragen bij ORANJE terecht. Samen met hen gaan we op zoek naar een oplossing op hun maat. We
helpen mensen (opnieuw) hun plaats te vinden in de samenleving. Oranje heeft heel wat eigen
projecten op vlak van dagbesteding, wonen, jeugdwerk, jobcoaching, ontspanning en ontmoeting, ...
Omschrijving Regio:
Wij richten ons voornamelijk tot mensen uit West-Vlaanderen (met als kerngebied het noorden van
West-Vlaanderen in de ruime omgeving van Brugge) en het Meetjesland (Maldegem – Eeklo). Met
een aantal van onze projecten bereiken we ook heel wat mensen uit andere regio's.
Voorstelling dagcentrum:
Iedere persoon moet volop kunnen deelnemen aan het gewone leven. Daar gaat Oranje van uit.
Daarom sluit de dagbesteding van Oranje nauw aan bij het leven van elke dag.
Volwassenen met een beperking kunnen dagelijks in het Dagcentrum van Oranje te Brugge terecht
voor allerlei activiteiten. Samen met hun begeleider wordt een weekschema opgesteld. Mensen
kunnen activiteiten kiezen die ze graag doen of goed kunnen. Ze kunnen ook kiezen om iets nieuws te
leren.
Het dagcentrum bestaat uit 2 werkingen, één te Brugge (waarover hieronder meer) en één te SintKruis, waar hoofdzakelijk arbeidsgerichte dagactiviteiten aangeboden worden (semi-industrieel werk).
Het dagcentrum biedt dagbesteding op deeltijdse basis aan. In totaal bereiken we 73 personen die op
verschillende dagen aanwezig zijn. Gemiddeld zijn er een 40-tal personen in het dagcentrum
aanwezig.
Vervoer van en naar het dagcentrum:
Personen die niet zelfstandig naar het dagcentrum kunnen komen, worden door onze chauffeurs
opgehaald met een minibusje. Dit vervoer gebeurt met 3 minibussen die elk een andere kant van
Brugge bedienen. Zo is er een rit richting Zedelgem- Aartrijke, een rit richting Maldegem en een derde
rit richting Assebroeke-Oostkamp. Deze minibussen zijn allemaal omgebouwd zodat ook personen in
een rolwagen kunnen vervoerd worden.
UFB schenkt aan de instelling een nieuwe minibus in vervanging van een oude bestaande
wagen.

