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MATERIAAL WOONZORGCENTRUM SINT-CLARA NAAR MISSIEWERKEN 
 
Een deel van de spullen van het vroegere woonzorgcentrum Sint-Clara krijgt een tweede leven op 

een andere, iets verdere bestemming. Sint-Clara sloot in maart van dit jaar de deuren omdat het niet 

meer voldeed aan de huidige reglementeringen. Alle bewoners verhuisden naar een ander 

woonzorgcentrum, het grootste deel naar het gloednieuwe Ter Potterie. Wat wel achterbleef: heel 

wat materiaal. “Sommige zaken werden verdeeld over onze andere woonzorgcentra of projecten, 

andere dingen werden verkocht. Maar we geven ook heel wat materiaal aan de missiewerken. Vooral 

bedden, nachtkastjes en zetels. Alles is nog in perfecte staat, denk maar aan de bedden: tot voor kort 

lagen daar nog mensen in, er is dus zeker niets mis mee, alleen zijn ze een beetje verouderd”, vertelt 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw.  

Al het materiaal wordt opgehaald door broeder Willy Mosselmans, die behoort tot de congregatie 

van Redemptoristen van Vlaanderen. Deze orde helpt bij projecten in Congo, missiedorpen in Mali, 

medische hulp in Ghana, ziekenhuizen en scholen in Myanmar, ziekenhuizen, bejaarden-en 

mindervalidenzorg en scholen in Litouwen, liefdadigheidswerken van priesters en religieuzen in 

Albanië en kansarmen in Oekraïne, Kenia, Roemenië, België, Nederland, Duitsland, Costa Rica en 

Guatemala. “We kennen broeder Willy al vele jaren. De oude bedden en ander meubilair van onze 

woonzorgcentra en het ziekenhuis AZ Sint-Jan staan waarschijnlijk al over de hele wereld verspreid. 

Dit materiaal wordt nog dagelijks gebruikt voor het verzorgen van mensen. Ook in landen waar een 

bed, een nachtkastje of een relaxzetel niet altijd een evidentie is. We zijn dan ook erg blij dat we op 

deze manier ons steentje kunnen bijdragen”, besluit voorzitter De fauw. 
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Voor meer informatie over het materiaal van wzc Sint-Clara: 

Ann Bursens – Hoofdmaatschappelijk Werker 

Ann.Bursens@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 74 50 
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