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OCMW-voorzitter logeert in nachtopvang ‘t Sas 
 
OCMW-voorzitter Dirk De fauw heeft de voorbije nacht doorgebracht in de nachtopvang van 
Vereniging ’t Sas, aan de Havenstraat. Het initiatief kaderde in de Week van de Vrijwilliger. In de 
nachtopvang zijn er zo’n 50 vrijwilligers actief. Ze bieden er dak- en thuislozen een veilige slaapplek.  
 

De Nachtopvang van Vereniging ’t Sas is al sinds 2013 actief en vormt een belangrijke pijler binnen de 
werking van OCMW Brugge. “We zijn van mening dat niemand buiten zijn of haar wil om, op straat 
mag slapen. Bij de nachtopvang van ’t Sas kunnen dak- en thuislozen dan ook terecht voor onderdak 
volgens het principe bed-bad-brood”, verklaarde Dirk De fauw. 
 
De nachtopvang is sinds augustus 2015 gevestigd in een pand aan de Havenstraat. De laagdrempelige 
opvang bereikte een aanzienlijke groep mensen. “In 2016 brachten 221 van hen, een of meerdere 
nachten door op deze plek”, ging de OCMW-voorzitter verder. “85% van hen zijn mannen. We 
registreerden over het hele jaar 3202 overnachtingen. Als mensen een individuele hulpvraag hebben, 
mogen ze die hier uiteraard ook stellen.” 
 
Een groot deel van de werking van de nachtopvang zit in de handen van vrijwilligers. Het waren precies 
die vrijwilligers die de voorzitter een hart onder de riem wou steken. Hij vergezelde hen gedurende de 
nacht. “Jullie zijn hier met ongeveer 50 mensen actief en bieden bezoekers een luisterend oor, een 
warm welkom, een veilige slaapplek en een ontbijt. Dat is hartverwarmend. Vanavond en vannacht 
logeer ik mee in de opvang, om mijn appreciatie voor die inzet uit te drukken”, aldus nog de voorzitter, 
die het publiek daarna welterusten wenste. 
 

Vereniging ’t Sas is intussen blijvend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor ondersteuning van de 
nachtopvang.  
Ben je sociaal en heb je een hart voor kwetsbare mensen? Beschik je over de nodige assertiviteit en 
kan je je minstens één keer per maand vrijmaken? Dan ben je misschien de persoon die we zoeken! 
Neem contact op met Vereniging ’t Sas via 050 32 76 76 of nachtopvang@sasbrugge.be 
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Een digitale versie van deze tekst  is verkrijgbaar via:  

benedikte.vaneeghem@ocmw-brugge.be 

Communicatieambtenaar OCMW Brugge – tel. 050 32 73 09 

 

 

Voor meer info:  

elke.vanmieghem@sasbrugge.be 

Coördinator Vereniging ’t Sas – tel. 050 32 76 70 
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