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Het concept is authentiek, de opdracht niet gering, het doel hartverwarmend: op 
zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 trok de Sterrenstoet weer door 
binnenstad. Meer dan 100 vrijwilligers beeldden het kerstverhaal uit en hielden daarmee 
een ruim 80 jaar oude traditie in stand. De organisator van de stoet, het Comité voor 
Initiatief Brugge, heeft een dubbele doelstelling: authentieke kerstsfee
stadscentrum en geld inzamelen voor wie het niet makkelijk heeft. Of de kleine stoet met 
het groot hart. 

Brugge, vanouds stad van stoeten en processies

De Sterrenstoet trekt door de stad sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, een mooie 
gewoonte die enkele jaren onderbroken werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een 
kleine stoet, de derde oudste van de stad en de enige die plaatsvindt in het 
winterseizoen. Het is de Heilig Bloedprocessie die de lente inluidt en in de zomer kan 
Brugge fier zijn op De Brugse
Boom. De Sterrenstoet vindt plaats in het koudste seizoen, maar dat maakt het initiatief 
niet minder hartverwarmend.

Old school geldinzameling met ‘busseschudders’

Er worden kersttaferelen uitgebeeld, een koor heft kerstliederen aan, er wordt op de 
beiaard gespeeld en er lopen dieren, waaronder een kudde schapen, mee. Zowel de 
organisatoren van het Comité voor initiatief Brugge als alle deelnemers zijn vrijwilligers. 
Jan Bonne staat in voor de regie van de stoet die nooit het volkse karakter verliest. De 
Sterrenstoet, dat is sfeer in de stad.

Maar het is ook een manier om minderbedeelden te ondersteunen. Verschillende 
vrijwilligers gaan rond met bussen en nodigen de toeschouwer
bijdrage te schenken voor een Brugs sociaal project. Dat was deze keer 
Dat is een organisatie voor volwassenen en kinderen met autisme,
of communicatieve beperking.
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Tweedaagse bekostigen 

De basisschool Spermalie is hiervan een onderdeel. In de basisschool biedt men 
onderwijs aan zowel kinderen die in Spermalie zelf les volgen, als aan 
slechtziende/blinde, dove/slechthorende/STOS kinderen die in het gewoon onderwijs 
school lopen en vanuit Spermalie extra ondersteuning krijgen.  

“Elk jaar organiseren wij voor alle leerlingen een tweedaagse.Op die manier willen we de 
kinderen laten leren van nieuwe ervaringen buiten de school, we toetsen de lessen aan 
de realiteit. De kinderen leren op die manier ook elkaar beter kennen. En voor de 
kinderen die in het gewoon onderwijs les volgen is het een kans om andere kinderen te 
ontmoeten met dezelfde beperkingen; het gevoel niet alleen te staan met hun handicap 
is hierbij ontzettend belangrijk. We leren op die manier ook de kinderen zelfstandiger in 
het leven te staan.” 

“Deze uitstap kost geld, ouders betalen hiervoor een bijdrage maar helaas zijn er veel 
ouders die dit niet meer kunnen bekostigen. We willen natuurlijk graag dat ook de 
kinderen van die ouders mee kunnen op onze tweedaagse. Zonder financiële hulp wordt 
het voor ons heel moeilijk om deze zeer boeiende dagen te laten doorgaan. We danken 
dan ook de vele mensen die hun bijdrage hiervoor hebben gegeven tijdens de 
Sterrenstoet. Met hun hulp kunnen we deze prachtige ervaring voor alle kinderen laten 
doorgaan.” 

Meer info: https://comitevoorinitiatief.be/brugge/ en http://www.de-
kade.org/PortaalDeKade 


