
GOEDE PRAKTIJK 

Het Bint 

Sinds enkele jaren staan in de kerk de kantoren van Het Bint, 

een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt in 

hun leefsituatie. De nieuwbouwkantoren werden volgens het 

'box-in-box' principe in de kerk geplaatst, wat een win-

winsituatie opleverde. Het Bint moet niet huren op de dure 

privémarkt en kan voor lange tijd huishouden in de kerk. 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen… 



Meer weten… 

Het Bint is een pluralistische organisatie van professionele medewerkers die zich 
richt tot volwassen personen met een (vermoeden van een) beperking die 
zelfstandig wonen of de intentie hebben om zelfstandig te wonen. De kernactiviteit 
van de dienst is het ondersteunen van deze personen in hun leefsituatie. Vanuit 
deze kernactiviteit wil Het Bint bijdragen tot de sociale integratie van personen met 
een beperking. 
Het werd en is een win-winsituatie. De beide vzw's sloten een 
gebruiksovereenkomst met garanties voor de komende twintig jaar. Het Bint moet 
niet huren op de dure privé-markt en de kerk kon na twee jaar opnieuw open voor 
de eredienst. Het altaar blijft behouden en er zijn nog een hondertal zitplaatsen. 
Het Bint koos voor het 'box-in-box' principe waarbij een extra bouwschil in de 
bestaande kerk wordt ingebracht. Het is een houten constructie met veel ramen en 
voldoende zicht op de kerkgewelven. Door dit systeem is het mogelijk om de 
kantoor- en vergaderruimtes afzonderlijk te verwarmen. De werken kwamen tot 
stand onder leiding van architect Frans Nonneman en duurden ongeveer een half 
jaar. 
De gebedsruimte is open tijdens de kantooruren van Het Bint. Er vinden nog 
gebedswakes, woorddiensten en sporadisch ook doopsel- en begrafenisvieringen 
plaats. Tijdens de jaarlijkse kermis is er nog een eucharistieviering en ook de 
wijding van de paarden wordt traditioneel voorafgegaan door een viering in de Sint-
Franciscuskerk. De kerk valt onder het beheer van de kerkfabriek van Sint-
Catharina en is dus een bijkerk. De contacten tussen het Bint en de kerkfabriek zijn 
positief en constructief. 
 
 
  

Contact 

 

Het Bint vzw  
 
03 780 54 30      info@hetbint.be 
Wijnveld 255     9112 Sinaai 
info@hetbint.be  
 

GOEDE PRAKTIJK 

De goede praktijken lokale bereikbaarheid zijn een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit 
www.duurzame-mobiliteit.be/lokale-bereikbaarheid  
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