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Leeswijzer
De Overmolen werd in 2015 gemarkeerd door een nieuwe dynamiek, en dit uit zich in een 
vernieuwde vorm van verslaggeving. Met dit verslag willen we de lezer op een verfrissende 
manier een inkijk geven in de voornaamste pijlers van onze werking aan de hand van onze 
hoogtepunten. We willen ook de invalshoek van vrijwilligers en werknemers aan bod laten 
komen door hen aan het woord te laten, geven een overzicht van de doelstellingen van  
2016, en ten slotte geven we een overzicht van ons patrimonium en al onze medewerkers.
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Voorwoord

KIJK NAAR DE DAKEN, KIND, bescherming
voor jou, voor mij, voor ons, voor velen,

nu nog door vaklui geplaatst, binnenkort
misschien in 3D-geprint.

Wie in een huis woont, kind, vergeet
dat daken zelf geen dak hebben,

klimop danst op huis
naar het dak toe, dak ontvangt klimop.

Vormen en mensen in huizen
onverstaanbaar op weg, gelukkig

door het dak in roekeloosheid gestuit.
Ik hoop af en toe voor jou een dak te zijn.

in deze stad, dit land, IK ZAL BESCHUTTEN
winnaars verliezers, maar ik maak 

plaats wanneer je de sterren bekijkt.

Jeroen Theunissen
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Inleiding
Mensen uit mijn netwerk die al langer meedraaien in het sociale circuit, waren aangenaam 
verrast toen ik hen vertelde dat ik de komende jaren ‘De Overmolen’ zou leiden. Ze kenden de 
Overmolen als een vooruitstrevende, innovatieve organisatie die heel wat heeft bewogen in het 
Brusselse en daarbuiten. Ik was als buitenstaander helemaal onder de indruk om te vernemen 
dat de Overmolen zoveel verschillende organisaties heeft opgericht en projecten heeft gereali-
seerd. Maar de Overmolen had nog meer verwezenlijkt, ze bleek onder andere ook de voorloper 
opgericht te hebben van wat we nu in Vlaanderen en Brussel kennen als activiteitencoöperaties, 
had het principe van sociaal verhuurkantoren bedacht, heeft met haar projecten doelgroepen 
bereikt voor wie vroeger geen dienstverlening was, en nog zoveel meer…

Ik leerde dat de Overmolen in haar 23-jarig bestaan het Nederlandstalig welzijnsbeleid mee 
heeft vormgegeven in Brussel. De komende jaren zal ik zeker het verleden van de organisatie in 
het daglicht plaatsen. Om een toekomst te kunnen uitbouwen, moet men het verleden kennen, 
is voor mij een belangrijk credo. We bouwen verder op de verwezenlijkingen uit het verleden. 
We brengen doelgroepen van de door ons opgerichte organisaties samen met andere partners, 
creëren kruisbestuivingen en willen nieuwe innovatieve projecten ontwikkelen. 

De uitdagingen zijn groot, 2015 is op vlak van actualiteit een boeiend, maar turbulent jaar 
geweest, maar er is ook hoop. We hebben zoveel mooie initiatieven van solidariteit zien ont-
staan, er hangt veel goodwill in de lucht er beweegt veel in ons land. Overheden zoeken naar 
manieren om met de nieuwe uitdagingen om te gaan, wij staan met onze voeten op het terrein 
en observeren, signaleren en ontwikkelen nieuwe initiatieven. Deze rol zal de Overmolen in de 
toekomst absoluut verder spelen!

Sofie Vancoillie
Directeur



7Jaarverslag

2015

Waarden en identiteit
Respect, waardigheid, de mens als mens centraal zetten en onderling verbindingen leggen zijn 
de rode draad in de ontwikkeling van de activiteiten van de Overmolen. Wij kiezen resoluut voor 
de meest onzichtbaren van de samenleving en tonen de kracht van deze mensen. Aandacht 
voor armoede staat centraal zowel als het samenzijn en samen doen van allerhande activiteiten. 
Mensen overtreffen hierdoor zichzelf en krijgen de kracht om uit hun negatieve spiraal te komen. 
We creëren alternatieven voor de jachtigheid en prestatiegerichtheid van onze samenleving en 
modellen die inspirerend kunnen werken voor velen.

Drie pijlers in onze werking
Vakantiezorg, huisvesting en sociale economie vormen de huidige pijlers van onze werking. 

De Kleppe, gelegen te Brakel, in de Vlaamse Ardennen, is een prachtige kloostersite annex boer-
derij die sinds 2013 gefusioneerd is met de Overmolen, om de droom van een toegankelijk(e) 
vakantiehuis en omgeving waar te kunnen maken. Sindsdien zijn we binnen de Overmolen 
druk bezig met financiën, verbouwingen en technische dossiers, maar in 2015 kreeg dit pro-
ject een hele nieuwe dynamiek onder meer dankzij de sponsoring van het International Baxter 
Foundation. Hierdoor werd De Kleppe ook een therapeutisch centrum voor dieren in de zorg 
en konden er heel wat dagactiviteiten plaatsvinden voor kinderen en volwassenen met een 
beperking of ziekte. 
De nieuwe coördinator Robin Ronsyn, aan de slag sinds eind 2014, zorgde voor een nieuwe 
wind, een uitbreiding van de vrijwilligerswerking, heel wat nieuwe partners, waaronder een 
uitbreiding van de samenwerking met de OCMW’s, en de succesvolle verankering van het project 
in de streek van de Vlaamse Ardennen.

Patrimoniumbeheer is een tweede belangrijke pijler. Dit blijft voor de Overmolen een belangrij-
ke bron van inkomsten omwille van het gebrek aan structurele financiering voor onze werking 
vanuit de overheid. Wij huisvesten in eerste instantie sociale organisaties op vier verschillende 
plaatsen in Brussel. Daarnaast beschikken we over een aantal appartementen die we verhuren 
aan onze verschillende doelgroepen via het sociaal verhuurkantoor Baita. Deze sites worden 
onderhouden door onze klusjesploeg en beheerd door de administratieve dienst. 

Een derde pijler van onze werking is onze sociale economie. Via samenwerkingen met 5 verschil-
lende OCMW’s geven we mensen met een leefloon de kans om werkervaringstrajecten bij ons 
af te leggen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Deze mensen kunnen bij ons 
terecht als klusjesman, onderhoudsmedewerker, in de administratie of in de thuiszorgsector. 
2015 is het tweede jaar van onze erkenning binnen de sociale economie als Plaatselijk Initiatief 
ter Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW), erkend door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor het project van Kompanie@home, een dienstverlening aan huis voor senioren.



8Jaarverslag

2015



9Jaarverslag

2015

BRUSSELWERKING
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1
Cohousing project op de 
Sint-Jorissite op maat van 
verschillende doelgroepen. 

Wat voorafging:

▪ Verhuis en herhuisvesting van 
   werkingen en bewoners die de 
   lokalen van het oude 
   broederhuis en straatgebouw 
   in gebruik hadden.

Oktober 2013: 

▪ Start renovatiewerken.

Samenhuizen: 
toonbeeld van 
nieuwe vormen 
van samenleven.

In 2015 finaliseerden we de verbouwing van het 
oude broederhuis en het straatgebouw van de 
St. Jorissite te Brussel en we 13 appartementen 
en studio’s. Dit project werd geïnitieerd door vzw 
Vereniging Parochiale Werken (VPW), OLV Goede  
Bijstand, samen met verschillende partners: De 
Overmolen, De Lork, De Lariks en het Kenniscen-
trum Woonzorg. In totaal restaureerden we van 
het oude broederhuis 3 verdiepingen, samen 
met 2 appartementen en een studio in het ge-
bouw aan de straatkant. 

De werf werd wekelijks opgevolgd door architect 
Stefan van Moll, de ingenieur technieken Joris 
Mampaey en de vzw VPW; aannemers werden 
bijgestaan door de klusjesmannen van de vzw en 
werknemers van de Overmolen in een werker-
varingstraject. We werden ook bijgestaan door 
het sociale economiebedrijf Casablanco voor het 
schilderen en afwerken van de traphal. Dank-
zij de inzet van vele organisaties slaagden we 
erin om vanaf oktober systematisch bewoners 
te laten verhuizen. Vzw Baita, een sociaal ver-
huurkantoor, staat in voor de administratieve 
molen en het in orde brengen van paperassen. 
Plaatsbeschrijving, aansluiting op het badgesys-
teem, elektriciteitscontracten: het moet allemaal 
gebeuren en gelukkig konden we de verhuis 
van de bewoners wat spreiden in de tijd om dit 
allemaal te kunnen bolwerken. 

Vzw de Lork en vzw de Lariks bezetten 7 appartementen, voor respectievelijk 5 mensen met een 
mentale beperking en 5 mensen met het Korsakov-syndroom. De andere appartementen worden 
in gebruik genomen door individuen die via het netwerk van vzw De Overmolen, de vzw VPW 
en andere organisaties toegeleid worden. In eerste instantie legden we hier voornamelijk de 
nadruk op de doelgroep van senioren, omwille van de toegankelijkheid van de appartementen. 
Door met de Lork en De Lariks samen te werken kunnen we een 24-uurspermanentie voorzien 
op de site. Het personeel van de Lork kan ook instaan voor noden van de andere bewoners van 
de site, zoals wanneer een van de andere bewoners ‘s nachts onwel wordt of met een andere 
nood geconfronteerd wordt.
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Het Korsakov-syndroom
Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het 
gevolg is van ernstig vitamine B1 gebrek. Korsakov treedt 
voornamelijk op bij alcoholverslaving. Dit risico is zo groot 
omwille van slechte voeding. Een gedeelte van de hersenen 
wordt aangetast waardoor geheugenverlies ontstaat. De 
patiënt verliest het vermogen om iets nieuws te leren, 
maar is ook steeds minder in staat de gewone dagelijkse 
handelingen te verrichten en voor zichzelf te zorgen. 

Mensen met deze klachten worden vaak permanent op-
genomen in de psychiatrie omwille van het verminderen 
van de zelfredzaamheid en de nood aan begeleiding om 
af te geraken van de alcoholverslaving. Nochtans is het 
mogelijk, mits de nodige ondersteuning, om deze mensen 
op een vrij zelfstandige manier te laten wonen.

De ervaring van de verschillende partnerorganisaties om 
met deze doelgroep te werken is relatief nieuw, daarom 
volgde men werd een vorming en werd een bezoek inge-
pland aan de werking van vzw Walden te Leuven, die reeds 
heel wat ervaring opgebouwd heeft met een groep van 6 
personen die er samenleven in een gemeenschaps-huis. 
Voor de dagactiviteiten wordt nauw samengewerkt met 
het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te 
Bierbeek, met wie we ook in het project Samenhuizen 
in zee gaan. We leerden hier ook met welke elementen 
in de renovatie we rekening dienen te houden wanneer 
mensen uit deze doelgroep gehuisvest worden. Zo mag er 
bijvoorbeeld enkel een fornuis op inductie geïnstalleerd 
worden, die automatisch uitvalt, wanneer men die ver-
geet af te zetten. Er geldt ook een volledig alcoholverbod 
en dagelijks is er professionele begeleiding. Dankzij het 
onderlinge respect en goede verstandhouding tussen de 
bewoners lukt het om daar vredevol samen te wonen. 

Vzw De Lork en De Lariks

Vzw De Lork is een voorziening die 
onder andere huisvesting aanbiedt 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking, al dan niet met een 
bijkomende psychische problema-
tiek of fysieke beperking. 

De Lariks biedt huisvesting aan voor 
mensen met een gestabiliseerde 
psychische problematiek. Op de site 
van St. Joris breidde de werking zich 
uit met 7 plaatsen voor de Lork en 
3 plaatsen voor de Lariks.
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Vòòr de opstart van de bewoning voor de appartementen, was er al contact met senioren die 
interesse hadden om naar de St. Jorissite te verhuizen. Het bleek niet eenvoudig om kandidaten 
te vinden, vooral omdat de werken tot bijna eind 2015 bezig waren en potentiële kandidaten 
vaak pas interesse tonen als het project al een tijdje draait en men de atmosfeer kan proeven. 
Daarom kozen we ervoor mensen te betrekken die op sociaal vlak de brug kunnen vormen tussen 
de verschillende groepen bewoners en die de sociale cohesie op de site kunnen bevorderen. 
We breidden onze doelgroep uit en hebben we deze personen gevonden in twee jonge mannen 
die een studio betrekken en die met elkaar delen. Zij engageren zich om een aantal jaar ter be-
schikking te staan voor het project en initiatieven ter bevordering van sociale cohesie te nemen. 
 

Nieuwe bewoners dragen bij tot nieuwe dynamiek op 
de Sint-Jorissite

 
In totaal zijn er nu op de site een 20-tal be-
woners. De diversiteit onder de bewoners 
is groot: 5 personen hebben een niet-Eu-
ropese afkomst (Guinée-Conakry, Senegal, 
Iran, Ecuador), de leeftijd situeert zich tussen 
25-70 jaar, het evenwicht tussen mannen en 
vrouwen is ongeveer even groot.

In 2015 heeft de Overmolen op verschillende 
niveau's gewerkt om de organisaties van de 
site dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor 
lanceerden we een nieuwe werkgroep. Op 
het einde van 2015 organiseerden we een 
eerste nieuwe activiteit waarop personeel, 
vrijwilligers en bewoners waren uitgenodigd. 
We verspreidden daar ook een siteboekje 
waar alle foto's en namen van medewerkers 
van alle organisaties werden opgenomen. 

Meer dan 50 personen namen aan deze acti-
viteit deel. Er ontstonden daar ook heel wat 
ideeën om meer gezamenlijke activiteiten te 
organiseren. Zo leren organisaties en bewo-
ners elkaar onderling beter kennen.

Tegelijkertijd startten we een ontmoe-
tingsmoment op met de bewoners onder-
ling. Net voor Kerst werd afgesproken om 
wekelijks een taartmoment te plannen op 
woensdagnamiddag. Een dergelijke activiteit 
is ideaal om te laten doorgaan in de hier-
voor voorziene, maar nog niet ingerichte, 
gemeenschappelijke ruimte. De werken voor 
de inrichting hiervan zijn voorzien voor 2016. 
In afwachting gaat het ontmoetingsmoment 
door in een voorlopig leegstaande ruimte, 
vrijgekomen omwille van het vertrek van een 
organisatie op de St-Jorissite. 

Dit initiatief, dat eind 2015 werd opgestart 
kent een enorm succes van bij het begin: 
niets moet tijdens dit moment en iedereen 
is welkom. We zijn er hier in geslaagd, in 
samenwerking met vzw VPW, onder leiding 
van Maurice, een nieuwe vrijwilliger, om een 
laagdrempelig en veilig moment te creëren. 
Dit heeft geleid en leidt tot een betere on-
derlinge kennismaking en zal in 2016 zeker 
zorgen voor nieuwe initiatieven die vanuit 
de bewoners zullen ontstaan.
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Interview Dirk Keymolen:
bewoner Samenhuizen

Sinds december 2015 woon ik op de Sint-Jorissite en word ik begeleid door mensen van De 
Lariks. Een 8-tal jaar geleden zette ik de stap naar een meer zelfstandige woonvorm, ook 
onder de hoede van deze begeleiders, maar toen nog in Sint-Gillis. Het weekend breng ik 
nog door bij mijn ouders. De Sint-Jorissite was me niet volledig onbekend. In 2005 volgde ik 
bij Intec een informaticaopleiding, waarvan ik het certificaat op zak heb. 

Mijn appartement is volledig vernieuwd en is nu iets groter. Wat ik heel fijn vond, is dat ik 
het mee mocht inrichten en er zo een gezellige woonst heb van kunnen maken. 

Mijn week is aardig gevuld. ‘s Morgens begint de dag uiteraard met een boterham en een 
tas koffie. Verder neem ik deel aan verschillende ateliers in het dagcentrum. In het beeldend 
atelier proberen we creatief te zijn met klei, we maken tekeningen en knutselen. Tijdens het 
media-atelier praten we over wat er in de wereld gebeurd en snuiven we wat cultuur op. 
We herstellen dingen in het brico-atelier en maken er natuurlijk zelf ook, bv. een speelgoed-
vrachtwagen. In het kookatelier probeer ik dingen op te steken, die ik dan in het weekend 
bij mijn ouders wel eens uitprobeer. 
Elke woensdag hebben we een samenkomst met alle bewoners en eten we een stukje taart. 
We praten er over vanalles en nog wat, het reilen en zeilen op de site, over de plannen van 
de toekomstige stadstuin,… 

Samen met de begeleiders gaan we boodschappen doen, een wandeling maken en af en 
toe drinken we dan ook eens een koffie of gaan we een broodje eten ’s middags. ‘s Avonds 
maken we samen iets klaar. Onze was moet natuurlijk ook gebeuren, dit doen we zelf met de 
hulp van onze begeleiders. Zij helpen ons ook voor allerhande administratieve formaliteiten 
maar voor andere vragen kunnen we eveneens dag en nacht op hen rekenen. 

Tijdens mijn vrije tijd werk ik op mijn computer. Ik heb me aangesloten bij een Linux-gebrui-
kersgroep. Via dit forum brengen we in diverse programma’s verbeteringen aan. Eerlijkheids-
halve moet ik toegeven dat gamen me ook wel kan bekoren.

In 2016 zou ik nog eens graag bowlen maar begin dit jaar viel er een andere verrassing uit 
de lucht. Thomas en Jeroen, die hier onafhankelijk wonen nodigden ons uit om bij hen pizza 
te eten. We hielpen mee om deeg te maken en belegden onze eigen pizza’s. Alles wat je zelf 
doet doe je meestal beter… 
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Wederzijdse solidariteit en respect 

Knelpunten en vooruitblik

Samenhuizen geselecteerd als proeftuinproject en
 intergenerationeel samenwoonproject

Het welslagen van het project hangt af van 
de wijze waarop bewoners akkoord gaan 
met het principe van onderlinge solidariteit. 
Zo zal de gemeenschappelijke ruimte, een-
maal ze af is, anderhalve dag ter beschikking 
staan van de bewoners zodat ze zelf initiatief 
kunnen nemen om gezamenlijk een maaltijd 

te nuttigen of naar een voetbalwedstrijd of 
film te kijken. Er is een gemeenschappelijke 
wasplaats en een lift. Men is niet verplicht 
om hiervan gebruik te maken, maar er wordt 
wel een bijdrage verwacht in de kosten van 
het gebruik van deze ruimtes. 

In 2015 werd een belangrijk deel van de 
verbouwingen op de site afgerond, maar 
er blijven nog een aantal andere projecten 
over, wat ervoor zorgt dat de site nog altijd 
een werf is. Zo is de Sint-Joris kleuter- en 
basisschool bezig met de eerste en twee-
de fase van de herinrichting van de klassen 
en werden in het kader van de Samenhui-
zen-verbouwing de elektriciteitsvoorzienin-
gen opgesplitst en aparte interne tellers ge-
plaatst voor aardgas en water. Omwille van 
de nieuwe organisaties en bewoners zijn er 
op de site nieuwe uitdagingen gekomen om 
de site efficiënt te kunnen beheren. Evacua-
tieplannen en brandalarmsystemen moeten 
op elkaar afgestemd worden. Er moeten dui-
delijke richtlijnen komen rond het gebruik 

van automatische zenders en badges, rond 
afvalbeheer,... Er is vaak onduidelijkheid over 
rollen en verantwoordelijkheden op de site. 
Om dit op te lossen, zullen we verder wer-
ken aan een sitereglement, stellen we een 
technisch dossier samen en werken we aan 
een onthaalbrochure.

Intussen werden voorbereidingen getroffen 
voor de opstart van de tweede fase van Sa-
menhuizen: de inrichting van de zolderruim-
te in 11 wooneenheden waar studenten, al 
dan niet met een beperking, niet-begeleide 
minderjarige asielzoekers en slachtoffers 
van mensenhandel, die een traject afleg-
gen op weg naar zelfstandig wonen, zullen  
kunnen verblijven. 

Tijdens de zomer van 2015 lanceerden de 
Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen 
en Celine Frémault, Brussels minister van 
onder andere huisvesting, respectievelijk 
twee projectoproepen waarvoor we vanuit 
een verschillende invalshoek met het Samen-
huizenproject konden intekenen. 

Minister Vandeurzen maakt in elke provincie 
en in Brussel geld vrij voor proeftuinpro-
jecten waarbij psychiatrische patiënten op 
een inclusieve manier kunnen integreren 

in een woonwijk. Het Samenhuizenproject 
beantwoordde aan de criteria en het project 
werd geselecteerd. Dankzij deze middelen 
kunnen op onze site nu 5 mensen met het 
Korsakovsyndroom gehuisvest worden. Het 
nieuws van de proeftuinprojecten haalde 
het nieuws, onder andere in De Standaard 
(zie kader op de volgende pagina).
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PLAN MINISTER VANDEURZEN 

Psychiatrische patiënten opgevangen  
in gewone woonwijk

24 DECEMBER 2015 | Van onze redacteur, 
Jonas MAYEUR – Bron De Standaard

Een woning ver weg van de instelling, in de hoop dat ze zich integreren 
in de maatschappij. Voor deze nieuwe vorm van opvang voor patiënten 
met langdurige psychiatrische problemen maakt de minister van Welzijn, 
Jo Vandeurzen (CD&V), de komende twee jaar drie miljoen euro vrij.

Over luttele maanden nemen twaalf bewoners hun intrek in sociale woningen 
rond het Lodewijk Gilliodtsplein in Brugge. Het zijn mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening die al jaren aansleept: schizofrenie bijvoorbeeld, 
of een langdurige depressie. Ze komen er terecht in een ‘echte’wijk, ver weg 
van een psychiatrischeinstelling. ‘Er moet zo veel mogelijk contact zijn met 
de buren’, zegt Steven Ingelbrecht van de vzw 4Veld. ‘Er komt een informa-
tievergadering waarop de buren meer uitleg krijgen, bijvoorbeeld over wat 
schizofrenie is. Tijdens de zomer organiseren we een barbecue of straatfeest 
voor de hele buurt. We zijn vastbesloten om het taboe te doorbreken, ook al 
beseffen we dat daar veel overredingskracht voor nodig zal zijn.’

Zes proefprojecten
…
‘Voor sommige patiënten is zelfstandig wonen een stap te ver’, zegt Grieke 
Forceville, raadgever op het kabinet van Vandeurzen. ‘Maar dat wil niet zeggen 
dat ze in een instelling thuishoren. Daarvoor functioneren ze eigenlijk te goed. 
Deze mensen horen thuis in de maatschappij.’

Behalve het project in Brugge start ook een project voor jongvolwassenen in 
Mortsel, voor dementen in de regio Leuven en voor patiënten met de ziekte 
van Korsakov in Lede. Elk initiatief krijgt de komende twee jaar telkens maxi-
maal 250.000 euro. … Ook aan de bewoners worden inspanningen gevraagd 
om zich te integreren in de buurt. Zo kunnen ze vrijwilligerswerk doen bij een 
vereniging in de buurt. ‘Bij de scouts bijvoorbeeld, waarom niet. Iemand met 
schizofrenie heeft af en toe een slechte dag’, zegt Ingelbrecht. ‘Maar daarom 
hoeven we er geen schrik van te hebben. Iedereen weet intussen wat het 
syndroom van Down is. We kennen de aandoening en daarom is de angst weg. 
Daar willen we naartoe.’
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De tweede projectoproep werd gelanceerd 
vanuit het domein huisvesting van het Brus-
sels Gewest. Overheden zijn meer en meer 
op zoek naar nieuwe woonvormen als op-
lossing voor meerzijdige problemen in de 
grootstad: stijgende kost van de huisvesting, 
bevolkingsaangroei, groeiende individualise-
ring, toename van vereenzaming, stijgende 
kost van vergrijzing, enzoverder. Om hieraan 
aan tegemoet te komen lanceerde minister 
Frémault de oproep rond ‘intergenerationeel 
wonen’. Men is vanuit de overheid immers 
van overtuigd dat het bouwen van rust- en 
verzorgingstehuizen niet de enige oplossing 
is om tegemoet te komen aan de problemen 
van vergrijzing. Meer en meer mensen willen 
niet verhuizen naar een dergelijke voorzie-
ning, en willen ook niet thuis blijven wonen. 
Tegelijkertijd is er een gebrek aan betaalbare 

en degelijke huisvesting. Het principe van 
intergenerationele huisvesting kan dus in 
een aantal gevallen tegemoet komen aan 
de noden van een deel van de bevolking, 
die op zoek gaan naar samenwooninitia-
tieven waar uitwisseling, samenwonen en 
onderlinge nabije relaties centraal staan. 
Anderzijds zijn studenten en jongeren het 
meest geïnteresseerd in het samenwonen 
en delen met anderen. 

Binnen het project Samenhuizen is een luik 
voorzien voor de inrichting van 11 studio’s 
waar niet-begeleide minderjarige asielzoe-
kers samenwonen met studenten. Voor de 
renovatie van dit gedeelte vroegen we, met 
succes, een subsidie aan in het kader van de 
hierboven beschreven projectoproep. De 
uitwerking hiervan gaat van start in 2016.

Brainstormen over een stadstuin

Naarmate het einde van de renovatiewerken naderde, groeide de wens om op termijn over 
een groene buitenruimte te beschikken waar activiteiten kunnen plaatsvinden zowel voor het 
personeel van de verschillende organisaties van de site, als voor de nieuwe bewoners. Samen 
tuinieren en samen buitenactiviteiten doen stimuleert altijd de sociale cohesie. Toen er een 
mogelijkheid was om een project in te dienen voor een wedstrijd bij Fintro, namen we van deze 
opportuniteit gebruik om promotie voor dit project op te starten. We moesten immers zoveel 
mogelijk stemmen verzamelen om ervoor te zorgen dat het project in de top 3 eindigde. Een 
sms-, Facebook-, en emailcampagne leverde de nodige stemmen op en het project werd ver-
kozen uit meer dan 15 ingediende projecten voor het Brussels Gewest. De deelname aan deze 
wedstrijd zorgde voor een nieuwe dynamiek en de creatie van een draagvlak voor dit project. 
Een tuinaannemer met ruime ervaring in het groener maken van industriële zones aan de hand 
van een low-cost investeringen, werkte een plan uit. We namen deel aan een projectoproep 
rond ‘collectief moestuinieren’ van het Brussels Gewest, en ook hier kregen we een positief 
antwoord. Begin 2016 starten we een werkgroep, om onder begeleiding van Velt vzw (Vereniging 
voor Ecologisch Leven en Tuinieren), en met de verschillende partners en vrijwilligers, vorm te 
geven aan de inrichting van de tuin.
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Interview Maurice Berckmans
Ik ben woonachtig te Aarschot maar heb gedurende 30 jaar in Brussel gewerkt. Sinds een 
aantal maanden ben ik met prepensioen. Ik voelde een zekere spirituele leegte en wou me 
inzetten als vrijwilliger, ten dienste van anderen. Mensen helpen die het om een of andere 
reden minder goed hebben dan ik.

Brussel is reeds lang mijn geliefde stad en zo heb ik dan ook toevallig Johnny De Mot leren 
kennen, na een eucharistieviering. De bal ging aan het rollen en al snel kwam ik terecht bij 
het Samenhuizen project op de Sint-Jorissite. Hier wonen mensen die niet volledig zelfstandig 
kunnen wonen, maar toch hun eigen stek kunnen hebben dankzij de nodige begeleiding van 
vzw De Lork en De Lariks.

Op dit ogenblik zet ik me hiervoor één dag per week in. Elke woensdag organiseer ik een 
ontmoetingsmoment in gezamenlijk overleg met vzw De Lork en De Lariks, met taart en kof-
fie, en probeer de mensen te motiveren om hieraan deel te nemen. Er vindt telkens ook een 
groepsgesprek plaats en soms komen er een aantal technische probleempjes boven, zoals 
bijvoorbeeld een lekkend kraantje. Op dat ogenblik neem ik contact op met Baita, beheerder 
(sociaal verhuurkantoor) van deze woningen, om hieraan te verhelpen. Ik probeer ook wat te 
helpen met de algemene organisatie. Ik stond eerder in voor de communicatie betreffende 
het goede verloop van de vuilnisophaling. Maar ook het bieden van individuele hulp doe ik 
met alle plezier, zoals het begeleiden van mensen op zoek naar meubels. 
Niet alleen heb ik veel voldoening door een helpende hand te kunnen zijn voor anderen, 
maar wat me daarbovenop nog bijzonder fascineert, is dat al deze mensen een verschillende 
kijk op de wereld hebben. Je leert te kijken door de bril van een ander, en dit is voor mij een 
heel rijke ervaring.

Ik hoop op een iets langere termijn een vriendschaps- en vertrouwensband te kunnen  
opbouwen. Dit zou voor mij het ultieme bewijs zijn dat mijn “doelstelling” bereikt is.
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Er komen drie structurele elementen in de tuin:

MOESTUIN
De moestuin biedt de mogelijkheid voor alle leeftijden om ontspannen met de natuur bezig 
te zijn. De bewoners/bezoekers zullen zelf hun eigen ruimte/groenten ontwikkelen en zien 
groeien. De moestuin wordt vormgegeven door houten bakken; deze structurering helpt bij het 
maken van onderlinge afspraken en beschermt door een duidelijke visualisatie de zone waar 
er geplant en gezaaid wordt.

KIPPENREN
Deze dieren zorgen voor een nieuwe dimensie in de aanwezige natuur van de stadstuin. Het 
hok wordt gebouwd op poten en gemaakt van kastanjehouten trellis. De inbreng van dit warme 
natuurlijke materiaal zorgt voor extra sfeer op de binnenkoer.

GROENE ELLIPSEN/ TERRAS / BINNENPLAATS
Deze groenvolumes, gemaakt op de betonnen ondergrond, worden rijkelijk ingevuld met beplan-
ting om zo een ware oase te bekomen. Banken tegen de groenelementen bieden de bewoners 
en bezoekers een plaats om te ontspannen middenin de groene omgeving. De posities van de 
volumes laten groepen bewoners/bezoekers toe om gezamenlijke activiteiten te beoefenen en 
tegelijkertijd enige afscherming te genieten.
De binnenplaatsen die ontstaan kunnen een bijkomende eigen identiteit krijgen door te spelen 
met de ondergrond. Een binnenplek kan worden ingericht met een houten vlonder waardoor 
een toffe zitplek ontstaat. Een andere plek kan ingevuld worden met dolomietkiezel waardoor 
hier bijvoorbeeld aan petanque kan worden gedaan.

Stilteruimte en –tuin
 
Onze site is een plek waar we aandacht willen geven voor de individuen, zowel langs de kant van 
de bewoners, de cliënten of doelgroepen van de organisaties als het personeel dat op de site 
werkt. Iedereen kan geconfronteerd worden met ziekte of een sterfgeval in zijn of haar omgeving 
of kan nood hebben aan een moment van rust in een hectische dag. In een kosmopolitische 
samenleving is het belangrijk dat er ruimtes aangeboden worden die los van een bepaalde re-
ligie, de mogelijkheid geven aan individuen of groepen om met zingeving en spiritualiteit aan 
de slag te gaan. Daarom voorzien we op de site een ruimte op het gelijkvloers dat zal ingericht 
worden als een stilteplek, annex stiltetuin. We zullen dit concept verder uitwerken in 2016.
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Conclusie

Het Samenhuizen-project is succesvol opgestart. De samenwerking met de verschillende organi-
saties is positief dankzij de regelmatige bijeenkomsten van de stuurgroep en de bereidwilligheid 
en vastberadenheid van de verschillende partners om er het beste van te maken. Anderzijds 
was de integratie van het Samenhuizenproject op de site een grote uitdaging omwille van de 
technische complexiteit van de site. Er moest ook rekening gehouden worden met andere 
gebouwen en met toekomstige projecten voor de uitwerking van dit deel van het project. Ie-
dereen, ook architect en ingenieur-technieken, dacht mee om complexe problemen op een zo 
efficiënte manier op te lossen. Ook vanuit vzw Baita was dit een uitdaging om alle contracten 
rond te krijgen en iedereen op tijd de juiste documenten en toegang te kunnen verlenen. We 
merken ook dat dit project stilaan meer uitstraling begint te krijgen. Het aantrekkelijke zit in de 
locatie van het project en in het uniek partnerschap tussen al deze verschillende organisaties. 
Het draagvlak is groot, en dat maakt de kans tot slagen ook zekerder. Uiteindelijk werden in 
2015 vier projecten ingediend voor deelaspecten van de werking, en werden ze alle vier goed-
gekeurd. Dit betekent dat niet alleen intern men de kracht van het katalyserende effect van dit 
project ziet, maar dit ook breed geapprecieerd wordt.

▪ Januari
   ▪ Verhuis van laatste bewoners
   ▪ Afwerkingen gangen en  
      trappen
   ▪ Wekelijks  
      ontmoetingsmoment met de 
      bewoners

▪ Februari
   ▪ Bezoek Prins Laurent en           
      Prinses Claire

▪ Maart
   ▪ Finaliseren  
      gemeenschapsruimte

▪ April
   ▪ 29 april: officiële opening

▪ Mei
   ▪ Tussentijdse evaluatie
   ▪ Opstart van  
      gemeenschappelijke  
      activiteiten in de nieuw  
      ingerichte gemeenschappelijke      
      ruimte

▪ Februari   
   ▪ Uitwerken concept voor  
      11 studio’ss

▪ Maart
   ▪ Financieel plan en        
      financiering van het  
      project

▪ April
   ▪ Voorontwerp, afwerken  
      en bouwvergunning  
      aanvragen

▪ Januari
   ▪ Gesprek met kabinet  
      Debaets mbt mogelijke  
      financiering
   ▪ Verderzetten  
      werkgroep stadstuin,  
      concretiseren van  
      plannen

▪ Februari 
   ▪ Opstarten  
      moestuinproject met Velt
   ▪ Start grondwerken voor  
      het onverharde  
      gedeelte
   ▪ Uitwerken concept  
      stiltetuin

▪ Maart
   ▪ Starten met inrichten  
      van de tuin

▪ April
   ▪ 16-17 april:  
      afwerkingsweekend

▪ Vanaf Mei
   ▪ Verzorging van de  
      moestuin, kippen en serre
   ▪ Organisatie van  
      tuinactiviteiten
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Nieuw  
kaderpersoneel 
brengt structuur  
in de organisatie.

Korte omschrijving

▪  Een intern proces van  
   transitie op weg naar een  
   professionele organisatie.

Wat voorafging

▪  De Raad van Bestuur    
   doorliep in 2014 een traject    
   om te brainstormen over een  
   nieuwe missie en visie voor  
   De Overmolen en De Kleppe.    
   Dit heeft geleid tot de 
   profielbeschrijving van de    
   coördinator en directeur en 
   de aanwerving van een  
   nieuwe coördinator in 2014  
   en een nieuwe directeur  
   in 2015.

Een organisatie met twee vestigingen is een or-
ganisatie met twee dynamieken, twee culturen, 
verschillende snelheden om mee te werken en-
zoverder. Daarenboven hebben we bij De Over-
molen te maken met de tegenstellingen groot-
stad-platteland en zijn de lokale uitdagingen en 
de context waarbinnen we werken helemaal 
anders. De OCMW's van Brakel en Geraardsber-
gen hebben maar een fractie van de cliënten in 
vergelijking met het OCMW van Brussel, 1 van 
de drie OCMW's waarmee we een partnerschap 
hebben. Deze verschillen kunnen een verrijking 
zijn voor de organisatie en een onderlinge kruis-
bestuiving en contact met elkaars context en 
eigenheid zijn een opportuniteit om out-of-the-
box te kunnen werken. In 2015 hebben we er 
vooral aan gewerkt om deze twee werkingen 
dichter bij elkaar te brengen. Personeel en vrij-
willigers uit De Kleppe op de hoogte brengen 
van de projecten in Brussel en de verschillende 
organisaties en collega's uit Brussel ten gepaste 
tijde meekrijgen in het verhaal van De Kleppe: 
het is een uitdaging waar we ook in de komende 
jaren werk van zullen maken.

Dankzij de nieuwe coördinator in De Kleppe 
konden we rekenen op het aanbrengen van 
structuur in de werking: Robin organiseert nu 
een tweewekelijks teamoverleg met het vast 
personeel van De Kleppe, een maandelijkse 
vrijwilligersvergadering, en hij heeft heel wat 
werkgroepen opgericht voor de opvolging van 
deelaspecten van de werking.

Ook in Brussel brachten we structuur aan: er is een wekelijks overleg met de klusjesploeg, met 
de ploeg van Kompanie@home en met de administratieve medewerkers. Maandelijks is er een 
overkoepelend teamoverleg met de vaste ploeg van Brussel en de coördinator van De Kleppe. 
Hier bespreken we de elementen op organisatieniveau, zoals het arbeidsreglement en de acti-
viteitenkalender, en geven we de kans aan elkaar om de anderen op de hoogte te stellen over 
de uitvoering van de eigen opdrachten. Daarna organiseren we een activiteit op initiatief van 
één of meerdere werknemers om de groepssfeer te bevorderen. Dit kan een uitstap zijn, een 
gegidste wandeling, of een gezellige maaltijd met een multiculturele toets.
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Uit het dagboek van … Robin Ronsyn, 
coördinator De Kleppe

Om 7u55 op De Kleppe en de medewerkers / vrijwilligers komen 1 voor 1 toe. Frida is er om 
de gewassen handdoeken terug te brengen, Antoon voor de werf, Ellen om mee de dieren-
verzorging te doen, Thomas als stagiair, Filipe, Kurt, Sandra, Philippe, … Om 8u10 beginnen 
we met een korte briefing over de werkplanning van de dag. Daarna loop ik even mee buiten 
en doe ik mijn ronde. Een medewerker spreekt me aan over zijn psychologische gezondheid 
en de gevolgen hiervan op het werk.  Daarna volgt een telefoontje naar BuBao De Mozaïek 
om afspraken te maken over hun try-out bezoek volgende week. Om 9u bekijk ik samen met 
Antoon Ingels, de werfopvolger, enkele zaken in het vakantiehuis. Welke Telenetdiensten moe-
ten we aanvragen? Welke voorzieningen moeten we daarvoor treffen? We bespreken verder 
nog enkele pijnpunten in verband met toegankelijkheids-normen en we kunnen weer verder. 
Intussen werd ik opgebeld door Ilse van het OCMW over de proble-matiek van een cliënt die 
als vrijwilliger bij ons langskomt en door Chris van CM-vakanties die nog enkele vragen had 

over mogelijke toekomstige samenwerkingen. Om 
11u overleg ik met Thomas, stagiair sociaal werk. We 
bespreken de stand van zaken van zijn stageopdrach-
ten en de vooropgestelde timing.

Tussen 12.40 en 13.00 neem ik een pauze om samen 
met de anderen iets te eten. Ik vind het heel belangrijk 
dat iedereen ’s middags samen eet en daar een sociaal 
gebeuren van maakt. Niet gsm’en, geen krant lezen, 
maar een moment van samen zijn. Om 14u heb ik 
een afspraak met Jolien van OCMW Geraardsbergen 
voor een tussentijdse evaluatie van een medewerker. 

Aan de hand van een evaluatie – attitudeschaal komen 
verschillende thema’s als productiviteit, stiptheid, in-
zicht, motivatie, samenwerking, … aan bod. Om 15u ga 
ik enkele foto’s nemen van het lopende kunstproject 
voor de Facebookgroep. Medewerkers schikken de 
tafels, poetsen en zetten alles klaar. Om 15u30 komt 
Annemie langs. Zij is verantwoordelijke binnen de 
vrijwilligersploeg en lid van de Raad van Bestuur. We 
overlopen kort de puntjes voor vanavond.

Om 16u30 doe ik een ronde om de vorderingen van enkele werkopdrachten te gaan bekijken 
op het domein en/of de werf. Ik zeg goede avond aan de werknemers die vertrekken om 
16u45. Na 17u werk ik nog wat door op de computer. Voorbereiden van een vergadering 
over de website en het reservatiesysteem; nakijken, aanvullen en doormailen van het verslag 
van de teamvergadering van enkele dagen geleden; nog enkele mails naar directie, partners, 
vrijwilligers…

‘s Avonds is er een eerste samenkomst met de werkgroep over de feestelijke opening dat 
gepland is op 18 juni. Deze groep bestaat uit 9 vrijwilligers en mezelf. We overlopen het draai-
boek, de deelbegroting, verdelen de functies en taken en doen een eerste brainstorm over 
de indeling, het onthaal, de randanimatie, enz. De vergadering wordt om 22.00 afgesloten.
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Veel overleg, maar het werpt haar vruchten af. De twee vestigingen zijn veel meer naar elkaar 
toe gegroeid, men weet beter wie welke taak uitvoert, welke taken in het algemeen uitgevoerd 
worden, enzovoort. In 2016 gaan we verder met deze structureringen binnen de werkingen en 
zal er binnen De Kleppe ook gewerkt worden met een stuurgroep die adviseert aan de Raad 
van Bestuur. Deze stuurgroep zal ervoor zorgen dat krijtlijnen met een brede groep besproken 
worden, dat er een gemeenschappelijke visie ontwikkeld wordt, en er extra ondersteuning komt 
voor het werk van de coördinator.

Daarnaast organiseerden we ook een eindejaarsdiner met bestuursleden en personeel met 
aansluitend een bezoek aan de theatervoorstelling van Globe Aroma, dat het verhaal bracht van 
de grootvader van de regisseur die gevlucht was in de eerste Wereldoorlog. Een aangrijpend 
en leerrijk moment wat ook voor extra verbinding zorgde tussen medewerkers van De Kleppe, 
de bestuurders en het Brusselse luik van onze werking.

Een ander belangrijk aspect van de organisatie, is de uitwerking van een gemeenschappelijke 
visie, missie, en strategie voor de komende jaren. Hoe zal de organisatie zich profileren in de 
toekomst? Welke rol zal ze spelen en hoe zal ze inspelen op de grote uitdagingen die op ons 
afkomen de komende jaren? In Brussel is De Overmolen een gevestigde waarde, maar weinigen 
hebben zicht op het totale plaatje binnen de werking van de Overmolen. Om dit helderder te 
krijgen maakte men in het verleden al op niveau van de Raad van Bestuur enkele denkoefe-
ningen gemaakt. Hiermee zijn we verder aan de slag gegaan door contact op te nemen met 
Toolbox, een organisatie van vrijwilligers met een uitgebreide professionele bagage binnen de 
profitwereld. Zij begeleiden veranderingsprocessen binnen organisaties en stellen hiervoor hun 
expertise ter beschikking. Aan de hand van de resultaten afgenomen van verschillende stake-
holders binnen de organisatie, werd een profiel van de organisatie uitgewerkt. Aan de hand van 
dit profiel komen enkele duidelijke elementen naar boven, maar ook zwaktes en werkpunten. In 
2016 zullen deze werksessies verder leiden tot een vernieuwde missie en visie en een grondige 
herstructurering van de werking.

Naast deze interne structurering, hebben we ook gezorgd voor een actualisering van de in-
formatie op de respectievelijke websites van de Overmolen en De Kleppe. Met de hulp van 
Ernest, een medewerker die bij ons aan de slag binnen een werkervaringstraject, konden we 
ook sinds de zomer een maandelijkse nieuwsbrief uitsturen met informatie over onze projecten 
en activiteiten. Deze elementen zorgden voor meer zichtbaarheid van onze organisaties en een 
positieve uitstraling. 

In 2016 zullen we de hierboven beschreven initiatieven verder zetten, en voegen we er nog 
een luik teambuilding aan toe. Hierin plannen we als team onder andere een vorming over het 
omgaan met kwetsbare groepen.
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De missie van Porta
We werken vanuit de vaststelling dat, door een economie van vooruitgang, groei en 
maken van winst, er een alsmaar groter wordende groep is die tussen de mazen van 
het net valt. Kansarmoede groeit in België en vooral in Brussel. Wij zijn overtuigd 
van de kracht van engagement en het bundelen van inspanningen om te werken 
aan een samenleving met gelijke kansen. Armoede is een schending van de mensen-
rechten en dat willen we bestrijden. De focus hierbij ligt op huisvesting, gezondheid 
en armoede binnen gezinnen.
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Vzw Lhiving en de 
Overmolen roepen 
nieuwe stichting  
in het leven.

Het idee om een stichting op te richten, bestond 
al langer, maar de concretisering is gebeurd in 
2015. We worden als sociale organisaties gecon-
fronteerd met besparingen op projectmiddelen, 
de druk op onze werkingen neemt toe door een 
toenemende grootstedelijke armoede, en de 
ambities binnen onze werkingen zijn groot om 
onze impact te vergroten. De nood aan het zoe-
ken naar andere vormen van inkomsten groeit. 
In Brussel heeft volgens de welzijnsbarometer 
2015 38,4% een risico op armoede of sociale 
uitsluiting, 30,9% moet zien rond te komen met 
een inkomen onder de armoedegrens. Het Bel-
gisch gemiddelde ligt op 15,5%.

Lhiving vzw is een werking, gegroeid vanuit de Overmolen, die psychosociale begeleiding orga-
niseert voor mensen die chronisch ziek zijn en in armoede leven. Samen met hen richtten we 
in november 2015 stichting Porta op. 

Porta staat voor de thuishaven die we willen zijn voor kansarmen, voor de gastvrijheid van een 
open deur voor iedereen en voor de deur die we openen naar nieuwe perspectieven. Met de 
lancering van dit initiatief willen we fondsen werven om waardevolle projecten te ondersteunen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaanderen en in Wallonië. Vanuit beide organisaties 
werden twee bestuurders gekozen voor het bestuursorgaan van stichting Porta. Johnny De Mot 
werd aangeduid als voorzitter, Sofie Vancoillie als woordvoerdster. 

In 2015 lanceerden we onze eerste campagne in de kerstperiode. Er werden brieven gestuurd 
naar meer dan 40.000 personen, zowel Nederlands- als Franstalig. Op enkele weken tijd kregen 
we heel wat postkaarten teruggestuurd en de giften kwam toe op de rekening. Voor de uit-
werking van de campagnes werken we samen met een professioneel fondsenwervingsbureau. 
Zij stellen de lay-out op en werken de campagnes uit op basis van de input die van de beide 
stichtende organisaties komt, en zij beheren de database van de contacten. 

Gebaseerd op het succes van de eerste campagne kunnen we al besluiten dat er in het fond-
senwervingslandschap ruimte is voor deze stichting. Mensen willen hun steentje bijdragen als 
het gaat over het helpen van individuen. 

Hoe gaan we verder te werk?

In 2016 zullen we op regelmatige basis campagnes uitsturen, naar meer respondenten.  
Dit zal de nodige fondsen genereren voor de opstart van een aantal projecten. 

We zijn er alvast van overtuigd dat dit nieuw initiatief bij ons mee zal zorgen voor een nieuwe 
dynamiek en dat de beide organisaties een grotere impact op het terrein kunnen verwezenlijken.  
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Aantal begeleide cliënten in 2015
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Uit deze grafieken kunnen we een 
aantal conclusies trekken:

▪ Meer nieuwe mensen vinden de weg  
   naar het project, er zijn meer  
   aanmeldingen, het cliëntenbestand groeit.

▪ Een kleine groep zijn vaste cliënten, die al  
   meer dan een jaar begeleidingen vragen.

▪ Er is ook een grote uitstroom van cliënten.  
   Dit is te wijten aan verschillende oorzaken:

   - Verhuis naar een woonzorgcentra
   - Een aantal cliënten is gestorven in de loop  
      van 2015
   - De cliënt vraagt een meer aangepaste  
      begeleiding (omwille van de complexiteit 
      van de problemen meer professionaliteit  
      of intensievere begeleiding)

2015
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De Overmolen 
pakt isolement en
eenzaamheid aan
in Brussel.

Naam project:

   ▪ KOMPANIE@HOME

Doelstellingen:

   ▪ Het tegengaan van  
      vereenzaming en verarming  
      bij ouderen in de Brusselse   
      Hoofdstedelijke context.

   ▪ Personen met een afstand  
      tot de arbeidsmarkt een 
      kans geven op een werk
      ervaring en verkleinen van 
      de afstand tot de  
      arbeidsmarkt.

Wat voorafging:

   ▪ KOMPANIE@HOME heeft een  
    erkenning als Plaatselijk  
    Initiatief ter Ontwikkeling van  
    de Werkgelegenheid van  
    het Brussels Hoofdstedelijk   
    Gewest sedert 2014. In jaar  
    1 werden 22 cliënten   
    begeleid door 1 begeleider  
    en 2 doelgroepmedewerkers.

2015 was het tweede jaar van de erkenning, 
waarin we verder werk gemaakt hebben van 
structurering en bestendiging van het project. 
Op het einde van het jaar kenden we een uit-
breiding, zowel naar cliënten als naar doelgroep-
medewerkers toe.

Het organigram werd hertekend en de instruc-
teur/begeleider werd in haar hiërarchische rol 
bevestigd. Vroeger was het voor haar moeilijker 
om gezag uit te oefenen op de doelgroepmede-
werkers omdat haar taken te weinig afgebakend 
waren. Zo werd zij ook grotendeels ingezet voor 
de begeleiding van de cliënten. Hierdoor had ze 
weinig tijd over om de doelgroepmedewerkers 
te begeleiden. Nu begeleidt ze meer de mede-
werkers, leidt ze hen op, komt ze tussen waar 
nodig, valt ze in bij afwezigheid van de mede-
werkers en doet ze nog veel andere taken, zoals 
multidisciplinair overleg, planning en intakes van 
nieuwe medewerkers en klanten.

Ze volgde ook een tweedaagse vorming rond coa-
ching en begeleiding van doelgroepmedewerkers 
en geeft aan over meer bagage te beschikken om 
de medewerkers beter te begeleiden. 

Door de betere coaching en dankzij een wekelijks 
teamoverleg waar de medewerkers opgevolgd 
worden, is er een groeiende motivatie bij de 
medewerkers en werkt het team beter samen. 

In 2016 zetten we verder in op de begeleiding 
van doelgroepmedewerkers. We krijgen een 
uitbreiding van de erkenning binnen de sociale 
economie in Brussel, waardoor we een parttime 
trajectbegeleider zullen kunnen aanwerven. 
Deze persoon gaat van start in februari en zal 
trajecten op maat ontwikkelen voor de doel-
groepmedewerkers, met als doel hun traject bij 
ons optimaal te benutten en hun kansen op de 
arbeidsmarkt na hun tewerkstellingservaring bij 
de Overmolen te vergroten.
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Profiel van de cliënten

Conclusies uit bovenstaande grafieken:

▪ Meer vrouwen vragen begeleiding aan.
▪ Het project bereikt meer en meer mensen met een andere origine.
▪ We begeleiden heel wat mensen in armoede. Mensen met een inkomen > 1000 euro  
   zijn vaak degene die omwille van extra tegemoetkomingen door van een beperking in 
   deze categorie vallen. Dit betekent niet dat hun situatie minder precair is.
▪ De leeftijd van de cliënten is hoofdzakelijk 70+. 

Genderverdeling

Origine

Leeftijd

Inkomensgrens

Mannen

Vrouwen

50 - 60

70 - 80

60 - 70

80+

Belg

Spaans

Italiaans

Marokkaans

Congolees

Algerijns

< 1000 euro

> 1000 euro
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Opleiding en doorstroom van medewerkers
De medewerkers binnen het project van Kompanie@home volgen een aantal opleidingen tijdens 
hun werkervaringstraject die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Hiervoor werken we 
samen met het Huis van Nederlands en Groep Intro. In de grafiek hieronder volgt een overzicht 
van de opleidingen gevolgd door de medewerkers van Kompanie@home. Voor de doorstroom 
van onze medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt werkten we in 2015 nog samen met 
de doorstroom-medewerkster vanuit Groep Intro. Het contract dat Groep Intro hiervoor heeft 
afgesloten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie loopt op het einde van het jaar af, omwille 
van politieke beslissingen. Vanuit Groep Intro 
worden de begeleidingen gestart 6 maanden 
voor het einde van het contract. Er zijn bij ons 3 
personen in begeleiding gegaan bij Groep Intro 
in de loop van 2015. De contacten met Group 
Intro verliepen goed zolang deze personen bij 
ons tewerkgesteld waren. Twee personen zou-
den zich inschrijven na de opleiding om een in-
tensief Nederlandse taalcursus te starten vanaf 
september, en daarna een zorgopleiding bij de 
VDAB; een andere persoon was op het moment 
van het einde van haar contract nog onzeker 
over wat ze wil doen. Jammer genoeg is de 
begeleiding achteraf abrupt gestopt voor deze 
drie personen, gezien zij allemaal onbereikbaar 
bleken en het contact verbroken hebben. Voor 
2016 zullen we deze situaties vermijden door 
de aanstelling van een trajectbegeleider die 
het hele traject van de artikel-60 medewerkers 
nauwer zal kunnen opvolgen. 

In 2015 hebben we ook een ex-artikel-60 medewerkster opnieuw in huis gehaald, omdat we 
tevreden waren over haar inzet en competenties, maar zij niet begeleid werd in de zoektocht 
naar werk. Door haar terug te integreren in onze werking als vrijwilligster, willen we haar laten 
doorstromen naar opleiding en vormingsinitiatieven en de opstap naar een vaste tewerkstelling 
verkleinen.

Partnerschappen
We werken nauw samen met verschillende dienstencentra, zoals de Harmonie, de Vaartkapoen 
en Vives vzw. Zij sturen mensen door van wie ze vereenzaming detecteren. Er is 6 maal per jaar 
een overlegmoment met andere sociale economieprojecten binnen de thuiszorg: Solidariteit 
voor het gezin, Familiehulp, Aksent,… zijn de partners, met wie we, onder begeleiding van 
Tracé, expertise uitwisselen in verband met de coaching en begeleiding van de doelgroep en 
andere thema’s.
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Fatima is 73 jaar, voor 80% fysisch beperkt. 
Ze kan niet lopen, ze is bijna blind, en heeft 
hart- en nierproblemen. Bij de start van de 
begeleiding in 2010 leefde ze in een erbar-
melijke situatie. In haar huis zaten kakker-
lakken, er waren kapotte ramen, lekkende 
kranen en de verwarming deed het niet. De 
eerste begeleidingen bestonden uit het op-
lossen van alle externe problemen. Er werd 
contact opgenomen met dienst verhuur van 
sociale woningen. Klussen werden gedaan, 
de chauffage hersteld, de kraan ook en de 
kakkerlakken verdwenen. We hebben ook 
voor een rolstoel gezorgd. Daarna werd er 
gefocust op haar eetpatroon. We zorgden 
ervoor dat ze minder vet en suiker at. In de 
loop van de jaren is Fatima meer dan 20 kg 
vermagerd. We zijn er nu zelf toe gekomen 
dat ze wekelijks naar dienstencentrum Har-
monie gaat waar ze elke dinsdag deelneemt 
aan rolstoelgymnastiek. Ze vindt de sfeer 
heel leuk en komt er veel landgenoten tegen. 
De kwaliteit in Fatima’s leven is de laatste 
jaren fel vooruitgegaan, haar gezondheids-
problemen zijn min of meer gestabiliseerd, 
ze volgt het advies van Kompanie@home 
op en heeft zelfs een enkele keer haar eigen 
keuken opengesteld voor een kookactiviteit 
van de Overmolen.

Verhaal van  
een cliënte

Aicha Kalai
Medewerkster 

Kompanie@home
Via het OCMW van Brussel ben ik in con-
tact gekomen met vzw De Overmolen. 
Voor het project Kompanie@home was 
men op zoek naar een medewerkster. 
Tijdens een sollicitatiegesprek met So-
fie (directeur) en Hakima (projectver-
antwoordelijke), ging ik graag in op dit 
aanbod van bepaalde duur.

Ik bezoek oudere mensen in het Brussel-
se die in de eenzaamheid dreigen te ver-
zeilen. Er wordt niet alleen gezelschap 
gehouden of een wandeling gemaakt 
maar ook met de huishoudelijke taken 
(afwassen, boodschappen doen, …) hel-
pen we een handje. Als er vastgesteld 
wordt dat er zich een probleem voor-
doet, stellen we de juiste mensen (ver-
pleegkundigen, dokters, verantwoor-
delijke sociale woningen, …) hiervan  
op de hoogte. 

Ik doe deze job met veel overgave en na 
een paar bezoeken, word ik vaak met 
een brede glimlach onthaald. De mensen 
beginnen je zaken toe te vertrouwen, 
die ze niet zomaar lukraak aan ieders 
neus hangen. Ze vertellen dan wat ze 
vroeger, toen ze nog jong waren hebben 
uitgespookt, hoe zwaar een overlijden 
wel kan zijn,… Dan voel je dat er zich een 
hechte band heeft gevormd.
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Elke dag komen we met de ganse ploeg 
eerst naar kantoor. We bespreken er kort 
onze voorgaande bezoeken en elke vrij-
dag hebben we een uitgebreide verga-
dering waar we alle kwesties bespreken 
en ook de opleidingen die we kunnen 
volgen. Ik volg de Introzorgopleiding, 
waar ik leer hoe je best communiceert 
met ouderen, hoe om te gaan met stress, 
over de verschillende ziektebeelden en-
zoverder. Daarnaast heb ik ook een korte 
opleiding ergonomie gevolgd, over het 
aannemen van juiste houdingen voor 
het sparen van de rug.

Ik vind in de ouderenzorg wel mijn ding 
en zou na mijn contract met De Overmo-
len hier zeker willen in verder gaan. Maar 
als ik de gelegenheid heb om nog een 
opleiding als animatrice voor senioren 
te volgen zou dit de kers op de taart zijn.

Vooruitblik 2016
In 2016 zullen we het aantal cliënten en het aan-
tal doelgroepmedewerkers uitbreiden. Door de 
aanwerving van een trajectbegeleidster en meer 
verantwoordelijkheid te geven aan de begeleid-
ster kunnen we het team aanvullen met 2 extra 
artikel-60 medewerkers en 1 extra vrijwilliger. Dit 
brengt het aantal op 7 personen. 

Door de start van het Samenhuizenproject kregen 
we de vraag van vzw de Lork om hen bij te staan bij 
de begeleiding van twee cliënten. Deze doelgroep 
van mensen met een mentale beperking is nieuw 
voor ons, maar omwille van de opportuniteit van 
verschillende partners van het Samenhuizenproject 
op de St. Jorissite willen we dit in 2016 wel uitpro-
beren met onze doelgroepmedewerkers.

Een prioritair werkpunt voor 2016 is de doorstroom 
van de medewerkers die hun traject beëindigen 
naar de reguliere arbeidsmarkt.
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Ernest Rybak – medewerker Art. 60

Ernest is op 5 mei 2015 bij de Over-
molen in dienst getreden. Zijn be-
langrijkste taken zijn het aanmaken 
en onderhouden van de website van 
de Overmolen, het maken van de 
nieuwsbrief en bieden van adminis-
tratieve ondersteuning. Daarnaast 
voert Ernest ook receptiewerk uit, 
zoals het verdelen van de post, het 
behandelen van binnenkomende 
telefoons etc..

Wanneer ik Ernest vraag naar zijn 
vroegere werksituaties krijg ik te 
horen dat hij lange tijd werkloos 
is geweest en steeds weer botste 
op de befaamde muur van de ar-
beidsmarkt: het gebrek aan een 
volwaardig diploma. Ernest heeft 
steeds gezocht naar een job als 
webdesigner, maar zijn opleiding 
bleek niet voldoende te zijn.

Welzo voor De Overmolen, die Er-
nest de kans wil bieden een belang-
rijke werkervaring op te doen. En 
dit toont De Overmolen juist door 
Ernest ‘on the job’ te begeleiden 
in het leren van een nieuw webde-
signprogramma, namelijk Drupal. 

Ernest bouwde hiermee de nieuwe 
website van De Overmolen op en 
ving hiermee 2 vogels in een klap, 
hij bouwde een mooie nieuwe 
website uit voor de Overmolen en 
met een beetje geduld leerde de 
Overmolen hierdoor Ernest ook een 
nieuw webdesign programma aan. 

Ernest is blij en leert veel bij, niet 
alleen op het gebied van informa-
tica. Naast informatica volgt Ernest 
tijdens de werkuren ook lessen Ne-
derlands op woensdag en donder-
dag voormiddag van 9 tot 12 u. Hij 
krijg hiervoor 2 vrije voormiddagen. 
Zodra de collega’s op de hoogte 
waren van Ernest zijn studies, sta-
ken zij een tandje bij en geven zij 
hem extra oefeningen door hem 
telkens aan te spreken in het Neder-
lands, met af en toe een vertaling  
achteraf….

Het is maar dat door deze colle-
gialiteit dat de collega’s elkaars 
vaardigheden versterken. Door 
deze positieve sfeer vergroot de 
groeikracht en de weerbaarheid van  
de medewerkers.
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5
Werkervarings- 
trajecten als  
opstap naar  
een reguliere  
werksituatie.

Binnen de Brusselwerking werken we met 14-tal 
personen in een werkervaringstraject: een klus-
jes- en onderhoudsploeg en een ploeg binnen 
het project van Kompanie@home. Bij De Kleppe 
worden deze personen ingezet voor het verzor-
gen van dier en tuin en voor de ondersteuning 
van administratieve taken. 

Tijdens hun traject krijgen deze medewerkers 
de kans om vormingen te volgen, zoals Neder-
landse les, theoretisch rijbewijs, EHBO, maar 
ook een intro-opleiding rond de zorgsector, of 
een opleiding in de bouwsector: gevels isoleren, 
bekomen van VCA-attest, enzoverder.

Voor velen is dit een eerste jobervaring, en een 
manier om kennis te maken met het actieve 
werkleven. Van alleenstaande huismoeders die 
jarenlang voor de opvoeding van de kinderen 
hebben ingestaan, tot jongeren zonder diplo-
ma met tegenslagen, mensen met een vecht-
scheiding achter de rug die hun leven terug 
proberen opbouwen: elke persoon die bij ons 
komt draagt zijn of haar eigen bagage mee die in 
meer of mindere mate een impact heeft op het 
functioneren in een team, het creëren van een 
arbeidsattitude, het leervermogen enzoverder. 
Een grote lacune, zowel in de Brusselwerking 
als in de werking van De Kleppe is het ontbre-
ken van een collega om ervoor te zorgen dat 
de randvoorwaarden om te kunnen functione-
ren in een team vervult zijn. Een luisterend oor,  
iemand die doorverwijst naar gespecialiseerde 

Korte omschrijving:

Vanuit De Overmolen geloven 
we sterk in de kracht van een 
job om uit de visuele cirkel van  
armoede, uitzichtloosheid en iso-
lement te geraken. Sinds jaren 
nemen we in onze werkingen ook 
mensen op die vanuit het OCMW 
gestuurd worden om ons 1 à 2 
jaar te vervoegen om ervaring op 
te doen, het leven gestructureerd 
te krijgen en een perspectief op 
integratie in de arbeidsmarkt  
te creëren.

▪

instanties, iemand die gericht kan oriënteren en een traject opstelt voor de mensen zodat ze 
nog meer uit hun periode bij ons kunnen halen en hun leven in die toch relatief korte periode, 
zoveel mogelijk op de kunnen rails krijgen. 

Deze taken werden in Brussel tot oktober opgevangen door de coördinator opleiding en tewerk-
stelling, die gestopt is met werken bij de Overmolen in het najaar van 2015. In eerste instantie 
was er geen financiële ruimte om deze persoon te vervangen. Voor de Brusselwerking vonden 
we hiervoor een oplossing door een uitbreiding aan te vragen bij de Brusselse overheid van 
onze erkenning als plaatselijk initiatief ter ontwikkeling van werkgelegenheid, een subsidielijn 
die eruit bestaat om sociale economie-initiatieven in Brussel via structurele werkingsmiddelen 
te ondersteunen. Eind 2015 kregen we een positief antwoord op onze aanvraag, zodat we een 
nieuwe collega kunnen aanwerven die halftijds zal instaan voor de trajectbegeleiding. Een ander 
knelpunt in de werking van het Brusselse sociale tewerkstellingsinitiatief was het ontbreken van 
een professionele instructeur voor de klusjesploeg. Een herstructurering drong zich hier ook 
op en in eerste plaats kan dankzij de uitbreiding van de middelen vanaf 2016 een instructeur 
aangeworven worden die een opleidingstraject zal uitstippelen voor de personen in de klusjes- 
en onderhoudsploeg.
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Voor De Kleppe neemt de coaching en begeleiding van de personen in een artikel-60 statuut 
heel veel tijd in beslag. De interactiebegeleider die instaat voor de verzorging van dier en tuin, 
en begeleiding van workshops met dieren voor groepen, voert deze ondersteuning uit, samen 
met de coördinator, maar dit is voor hen zo intensief dat een oplossing op termijn zich opdringt 
om de trajectbegeleiding beter te structureren. Werken met deze personen is zo intensief dat 
het vanuit de organisatie ook een grote investering vraagt. De Kleppe is in de regio vrijwel de 
enige plaats waar dergelijke sociale tewerkstelling plaatsvindt en dit is ook een meerwaarde 
voor de plaatselijke OCMW’s. Daarom is onze vraag ook om vanuit de OCMW’s ervoor te zorgen 
dat we deze functie in de toekomst verder kunnen blijven uitoefenen.
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DE KLEPPE
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6
Infrastructuur
DEEL 1-Vakantie- 
huis voor allen.

De werken zijn gestart in november 2014 en 
de oplevering van het gebouw is voorzien voor 
maart 2016. Vanaf eind maart 2016 opent De 
Kleppe haar deuren. 2015 was dus een jaar in 
volle verbouwing. De technische en administra-
tieve werfopvolging gebeurde voornamelijk door 
vrijwilliger Antoon Ingels, een gepensioneerde 
hoofdaannemer bij firma De Nul. Wekelijks is 
hij aanwezig op de werfvergadering met de ar-
chitect en de voorzitter van de Overmolen. Het 
werd al snel duidelijk dat het vooropgestelde 
budget niet zou voldoen om de werken tot een 
goed einde te brengen. Kort na de start van de 
bouw bleek dat de vloeren van het gelijkvloers 
(plafond waterkelders) compleet versleten wa-
ren. Er werd beslist vernieuwen. Men suggereer-
de ook om het dak dringend te vervangen, want 
oplappen zou ons op termijn meer geld kosten 
dan een extra investering. Ook andere onvoor-
ziene kosten bleven komen. We moesten zoeken 
naar extra financiën en posten om te besparen.

Tijdens de vergadermomenten werden we vaak 
geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Hoe 
zorgondersteuning voorzien zonder een zieken-
huisgevoel te creëren? Hoe prikkelarme delen 
voorzien zonder een instellingsgevoel te creë-
ren? Hoe de muren en deuren beschermen tegen 
schade door rolstoelgebruikers zonder alles vol 
met inox platen te hangen? Wat is nodig voor 
de ene doelgroep, maar is dan weer een min-
punt voor de andere? … Het was een immens 
moeilijke opdracht om een evenwicht te vinden 
tussen vakantiegevoel, toegankelijkheidsnor-
men, brandveiligheidsnormen en financiële haal-
baarheid. Maar na hard werken en denken, na 
verschillende plaatsbezoeken bij voorzieningen 
en vergelijkbare projecten, na vele discussies en 
na heel veel advies inwinnen, kunnen we zeggen 
dat De Kleppe er eind 2015 bijna staat. 

Korte omschrijving:

▪ Verbouwing van het voormalige   
   kloostergebouw en -site tot een 
   toegankelijk vakantiehuis  
   en –domein.

Wat voorafging:

▪ 1938-1988: Bewoning van  
   het klooster werd door  
   zusters van Sint-Franciscus Van    
   Opbrakel. Er werd een school  
   in onder gebracht (tot 1977),    
   daarna een bejaardenhuis  
   (tot 1988).

  1988-1994: De zusters Dominica-  
   nessen van Bethanië namen 
   hun intrek.

▪ 1995-2008: Oprichting van Bened-
   en-Bethanië vzw die later vzw De 
   Kleppe werd voor de inrichting van 
   het klooster als vakantieverblijf 
   voor kansarmen.

▪ 2008: Beslissing om te kiezen voor 
   zorgtoerisme en een grondige  
   renovatie te starten van het 
   vakantiehuis. Start werken voor
   zien voor 2010, maar door ver
   traging omwille van het afbouwen   
   van de subsidiëring uitgesteld  
   tot 2014.

▪ 2013: Fusie met de  
   Overmolen vzw.

▪ 2014: Start renovatiewerken.
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Ook troffen we voorbereidingen voor de inrichting van het vakantiehuis. Verschillende des-
kundigen werden gecontacteerd om advies te geven voor de inrichting, kleuren, meubilair en 
zorghulpmiddelen: Sofie Goeminne van Middelpunt, Marie Andree toegankelijkheids-ambtenaar 
van de Stad Gent, het lerend netwerk van zorgvakanties, Siska De Knudt, ervaringsdeskundigen 
van Licht & Liefde, de cel toegankelijkheid van Toerisme Vlaanderen, binnenhuisarchitect Arne 
Vandelanotte, … . Tevens was het belangrijk om gefundeerd na te denken over de criteria waar 
het gewone meubilair aan moet voldoen. Personen in een rolwagen brengen regelmatig schade 
aan meubilair en muren. Een gewone gezellige zithoek was dus geen optie. Daarom kozen we 
voor afwasbare 1zit-zeteltjes op hogere poten. Deze kunnen tegen elkaar geplaatst worden, 
maar ook van elkaar zodat er een rolstoelgebruiker tussen kan en niet aan de kant hoeft. De 
poten zijn 40 cm hoog, zodat er geen schade kan aangebracht worden met de voetsteunen. 
Door heer heel intensief mee bezig te zijn, zullen we een kwalitatief en gezellig ingericht va-
kantiehuis garanderen.

Dankzij een schenking van vzw Zorg en Gehandicapten hebben we de middelen kunnen vrijmaken 
om te investeren in degelijk meubilair. Ook konden we de industriële keuken, ooit gebruikt voor 
het Europese project van de opleiding tot keukenmedewerker in de Overmolen, recupereren 
en installeren in het vakantiehuis. We kregen ook een schenking vanuit de hotelketen Radisson, 
die bestaat uit een aantal zeteltjes en nachtkastjes.

In totaal zal het vakantiehuis plaats bieden aan 49 personen. De Kleppe is modulair opgebouwd 
zodat meerdere kleine groepen tegelijkertijd kunnen verblijven. Modules kunnen ook onderling 
gecombineerd worden zodat ook grotere groepen kunnen gebruik maken van de accommoda-
tie. We spreken van de Grote Kleppe (24 personen), de Kleine Kleppe (13 personen), en twee 
Mini-Kleppes (1x 6 personen en 1 x 4-6 personen).

De Kleppe zal een uniek centrum zijn voor betaalbare zorgvakanties, erkend als ‘Toerisme 
voor allen’-verblijf. Een betrouwbaar zorgnetwerk en de nodige zorghulpmiddelen zullen de 
vakantiegangers de garantie bieden dat de noodzakelijke zorgomkadering probleemloos verder 
loopt tijdens hun verblijf. Het verblijf zal beschikken over aangepaste uitrusting zoals douche-
brancards, tilliften, hoog-laag bedden, zorgkamers, prikkelarme kamers, edm. De Kleppe zal, 
na de verbouwing,  toegerust zijn met een A plus label, de hoogste graad in toegankelijkheid.

We kozen ervoor om het zorgmeubilair waar mogelijk mobiel te maken. Zo kunnen we op maat 
werken. De tilliften en douchebrancard zullen op de zolder staan en op vraag ter beschikking 
worden gesteld. Er werd in 2015 een vrijwilligerswerkgroep ‘vakantiehuis’ opgericht. Deze 
werkgroep hield zich in eerste fase bezig met de voorbereidingen van de uitbating van het 
vakantiehuis. Daarna concentreerde men zich op het onthaal, beheer en verhuur. Deze groep 
werd opgesplitst in 3 deelgroepen: De groep ‘onthaal’, de groep ‘aansturing onderhoud’ en de 
groep ‘zorgnetwerk’. Voor elke deelgroep is er een vrijwilliger die zich engageert als trekker 
en aanspreekpunt. Deze personen delegeren bepaalde taken naar een team vrijwilligers en 
personen binnen een werkervaringstraject. 

Ook maakten we werk van de uitwerking van de administratieve en praktische kant van het 
beheer en de verhuur. We maakten een huishoudelijk reglement op, werkten een digitaal 
reservatiesysteem uit, en dachten na over annulatievoorwaarden, prijzen voor doelgroep en 
niet-doelgroep, bepaling van de doelgroepen, poetsregeling, zorgnetwerk, enz. 
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Vooruitblik 2016
De vrijwilligerswerkgroep ‘communicatie’, wordt omgevormd en uitgebreid tot een stuurgroep. 
Deze groep gaat samen met de coördinator en directie aan de slag rond de moeilijkste vraag-
stukken. Hoe slagen we er in de beoogde bezettingsgraad te behalen? Hoe kunnen we het pro-
ject rendabel maken? Waar vinden we de nodige structurele middelen voor personeel? Welke 
doelgroepen willen we allemaal aanspreken en hoe en wanneer zullen we deze bereiken? Hoe 
zullen we personen in armoede bereiken als vakantieganger? 

In 2015 werd er al heel wat promo gevoerd, maar toch merken wij hier een aantal moeilijk-
heden. Vele groepen willen het vakantiehuis eerst gezien hebben als het ingericht en open 
is. Deze groepen zijn vaak geremd vooraleer ze een boeking doen voor 2016. De boodschap 
op een communicatief perfecte manier overbrengen, is geen evidentie. Hiervoor zullen we  
beroep doen op communicatiedeskundigen. Verder organiseren we infosessies en rondleidingen  
voor groepen.

2016 wordt het jaar van de afwerking van de verbouwing en de opstart van de verhuur.  
Hiernaast schetsen we kort het verdere verloop van de verbouwing.
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Januari

Februari

Maart

April-Mei

Juni

Eindfase van de werken
Ingeven van de boekingen in het reservatiesysteem
Concretiseren werkgroepen onthaal, onderhoud en zorgnetwerk. 
Bestellingen meubilair
Zoektocht vrijwilligers voor kuis- en montageweken

Eindfase van de werken
Poetsweken
Levering van zelf te monteren meubilair
Montageweken 
Ingeven van boekingen 
Laatste voorbereidingen administratieve luik
Inrichten
Buitenaanleg
Opstarten van de stuurgroep

Attesten en contracten
Oplevering gebouw
Levering en plaatsing  meubilair
Poetsen
Inrichten en verhuis bureau
Try out weekend 11-13/03
1ste groep 26/03

Start verhuur vakantiehuis
Nasleep verbouwing en bijkomende werken (bv fietsenstalling)
 

Feestelijke opening 18/06
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DEEL 2-Bouw van  
een interactie- 
ruimte

Zorgvakanties en activiteiten voor personen met een 
beperking spelen zich niet alleen binnen de vier mu-
ren van het vakantiehuis af. Er is tevens nood aan een 
aantrekkelijk en toegankelijk activiteitenaanbod met de 
boerderijdieren. Omwille van veiligheid en dierenwel-
zijn is het belangrijk dat deze activiteiten zich kunnen 

afspelen in speciaal hiervoor voorziene ruimte. De bouw van deze interactieruimte (€ 45 000) 
is volledig gefinancierd met sponsors en fondsen. We kozen voor een duurzame constructie in 
hout, gebouwd door (ervaren) vrijwilligers en het eigen personeel. Hierdoor konden we nog 
meer besparen in de kosten. Ook bij deze ruimte werd de oefening gemaakt rond toegankelijk-
heid. Diverse doelgroepen moeten autonoom in de ruimte kunnen functioneren. Een pad voor 
rolstoelgebruikers, reliëflijnen of volgbaar en verende tegels voor personen met een visuele 
handicap, signalisatie op maat van personen met een mentale beperking, enz.

Deze bouw afwerken in dezelfde periode van de verbouwing van het vakantiehuis bleek geen 
ideale situatie. Daarbovenop bleek nogmaals de kwetsbaarheid van onze dagelijkse werking die 
afhankelijk is van personen binnen een sociale tewerkstelling en vrijwilligers. Net toen vielen 
er personen af door onvoorziene omstandigheden en was er niet direct opvolging. Ook het 
vrijwilligersengagement van een bedrijf viel op het laatste moment weg. Hierdoor liepen we 
vertraging op voor de bouw van deze interactieruimte. De afwerking gebeurt in het voorjaar 
van 2016.  
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Dieren in de zorg

Klikkertraining

Er is reeds veel neergepend over positieve effecten van dieren op mensen, vooral wat betreft hon-
den en paarden. Het zijn sociale dieren, ze oordelen niet over mensen en stellen zich open voor 
allerhande emoties. Ze zijn ook een sociale katalysator, het is gemakkelijker om contact te leggen 
met andere mensen via het dier. De dieren worden ingezet als therapiedier voor mensen met een 
beperking, een psychiatrisch probleem, kinderen en volwassenen met autisme, mensen met een 
laag zelfbeeld enzoverder. Dieren bewezen hun nut in psychotherapeutische, fysiotherapeutische 
en orthopedagogische settings en in specifieke leeromgevingen.

Op De Kleppe zijn we sinds twee jaar bezig met het socialiseren van andere dieren, met name ko-
nijnen, kippen, biggen en geiten. Dit zijn voor veel mensen toegankelijke dieren. Werken met deze 
dieren is innovatief binnen de sector van therapiedieren, of met een officiële naam te zeggen de 
sector van interventies met assistentie van dieren (IAD) of ‘animal-assisted interventions (AAI’s). 
Deze dieren zijn even waardevol als therapiedier en laagdrempeliger om mee te werken. Financieel 
kosten deze dieren minder aan voeders en onderhoud en ook heb je veel minder ruimte nodig voor 
een kip dan voor een paard.

Voor de opbouw van expertise om deze dieren te trainen werkten we een samenwerkings-pro-
gramma uit met VIVES hogeschool, afdeling dierenzorg. Samen met docent en studenten werden 
reeds specifieke trainingprogramma’s opgezet voor onze dieren. Welke soort konijnen, geiten en 
biggen zijn het best te trainen, het gemakkelijkst te onderhouden, het meest stabiel om mee te 
werken? Om deze expertise lokaal te kunnen opbouwen, tekenden we in op een LEADER Vlaamse 
Ardennen-project, een Europees subsidieprogramma ter ontwikkeling van de Vlaamse Ardennen. 
Dankzij deze middelen, waarvan het laatste deel uitgevoerd werd in de eerste helft van 2015, kon-
den we deze expertise verder ontwikkelen. Een medewerker werd opgeleid en hij gaf op zijn beurt 
zijn kennis door aan andere medewerkers, binnen het statuut van artikel 60, en aan vrijwilligers.

Een klikker is een klein hulpmiddel dat een klikgeluid produceert. Klikkertraining werkt 
bij alle dieren volgens hetzelfde principe: het is een op positieve bekrachtiging (beloning) 
gebaseerde trainingsmethode. Eenvoudig uitgelegd komt het hier op neer: elk gedrag, 
menselijk of dierlijk, komt voort vanuit een motivatie. In dit geval is het dier gemotiveerd 
om een beloning te krijgen voor een bepaald gedrag. Door gedrag te belonen wordt het 
versterkt, dus vaker vertoond. Een beloning wordt dus ook ‘versterker’ of ‘bekrachtiger’ 
genoemd. Een primaire versterker is een beloning die het dier van nature als aangenaam 
ervaart: voedsel, sociaal contact, spel… Een secundaire versterker is een beloning die voor 
het dier waarde heeft door associatie met een primaire beloning. Bij klikkertraining is de 
primaire beloning voedsel en de secundaire beloning het klikgeluid van de klikker. Er dient 
dus vooraf een associatie gemaakt te worden tussen het klikgeluid en het voedsel. Deze 
associatie is een voorbeeld van een klassieke of pavloviaanse conditionering. Het dier leert 
dat het klikgeluid een beloning voorafgaat.

Bron: Van Kip tot Zorgkip, Annelies Flamang (2015)
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7 In 2015 zetten we het trainingsprogramma van 
de dieren verder. Er zijn nieuwe dieren gekomen, 
zoals twee Göttinger varkens, die van kleinsaf 
getraind werden en nu volwaardig opgeleid zijn. 
Er zijn nieuwe vrijwilligers bijgekomen die zich 
geschoold hebben om bijvoorbeeld de geiten te 
trainen en we werkten samen met een stagiair 
dierenverzorging die verder omkadering gaf om 
de dieren goed te kunnen opleiden.

Voor de trainingen & activiteiten maakten we 
een vast weekschema op. Dit is nog verder in 
ontwikkeling en moet regelmatig bijgestuurd 
worden. We merken dat het moeilijk is om een 
strak schema te volgen door regelmatige af-
wezigheden van personen in een bijzondere 
tewerkstelling. Er is dus nood aan een realistisch 
weekschema. 
Stagiair Gautier Cleenewerck werkte een educa-
tieve belevingskast uit voor de konijnenruimte. 
De grootste resultaten in het programma werden 
bereikt bij de konijnen en de geitjes.

In mei namen we afscheid van vrijwilliger Jean 
Claude als sterke kracht binnen de dierenverzor-
ging, en moesten we zoeken naar andere oplos-
singen. Tijdens de week werd dit opgevangen 
door medewerkers dankzij de uitbreiding van het 
aantal werkervaringstrajecten. Tijdens het week-
end gebeurt dit sinds de zomer op zaterdag door 
vrijwilliger Brent en op zondag door vrijwilliger 
Guust. Sinds oktober kregen zij versterking van 
een andere vrijwilliger, Jef. Voor de feestdagen 
is het telkens puzzelen. Op vlak van verpleging 
is het een zoektocht geweest naar goede op-

Dieren hebben  
een helend effect  
op mensen.

DEEL 1: Training  
van dieren en  
vormingen voor  
professionelen.
Naam van het project:
Promotie van Vlaamse Ardennen  
als locatie voor zorgvakanties en  
ontwikkelen van een ‘on the place’  
toegankelijk activiteitenaanbod.

Korte omschrijving:
In 2014 en 2015 werken we op  
De Kleppe aan de training van  
dieren om te kunnen inzetten als  
therapiedieren in de zorg.

Wat voorafging:
2014: Zie kader links.

volging. Eén dierenarts voor alle dieren bleek niet te volstaan deze persoon over bepaalde 
diersoorten te weinig kennis had. In het najaar beslisten we om te werken met 2 dierenartsen 
(respectievelijk gespecialiseerd in grote en kleine dieren). 

De samenwerking met Vives in kader van stages is een grote meerwaarde voor de dierenverzor-
ging. In het najaar waren er geen stagiairs dierenzorg en dit was duidelijk merkbaar. De inrichting 
van een ziekteweide om zieke dieren af te zonderen is gestart en wordt verder afgewerkt in 
het voorjaar van 2016.
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Intussen werden de ervaringen vanuit de theorie en de praktijk verzameld en gebundeld in 
een educatief boek, geschreven door Annelies Flamang, docent dierenverzorging aan de VIVES 
Hogeschool, met als titel ‘Van kip tot zorgkip’. Dit boek beschrijft de verschillende stappen die 
men moet ondernemen om dieren te trainen, de rassen van dieren waarmee gemakkelijk mee 
te werken, en veel cases gebaseerd op verhalen van De Kleppe. Al het fotomateriaal uit het 
boek is genomen op De Kleppe.

Tezelfdertijd zetten we een vormingsprogramma op dat plaatsvond op De Kleppe, om de erva-
ringen te kunnen meegeven aan geïnteresseerde professionelen uit de zorgsector. Dit kunnen 
paramedici, therapeuten, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders,… zijn, die dieren willen 
introduceren binnen hun werking. Of professionelen die een bestaande werking met dieren 
willen optimaliseren en daarbij de methodiek van de Animal Assisted Interventions willen in-
tegreren, rekening houdend met de hedendaagse criteria inzake het welzijn van mens en dier.

Het vormingsprogramma bleek een succes. Er werden twee modules georganiseerd, telkens 
bestaande uit twee lesdagen. In de tweede module ging de praktijkdag door op De Kleppe.

Eerste module:

 ▪ Animal Assisted Interventions: geschiedenis, wetenschappelijk onderzoek,  
       trends en evoluties
 ▪ De meerwaarde van dieren in een welzijns- of zorgcontext
 ▪ Het boerderijdier als zorgdier
 ▪ Een dier voorbereiden op een leven als therapiedier: socialisatie en training
 ▪ AAI succesvol introduceren in een zorginstelling: voorbereiding,  
       implementatie, evaluatie
 ▪ Activiteiten met assistentie van dieren ontwikkelen voor uw doelgroep

Tweede module:

 ▪ Het zorgkonijn, de zorgkip, de zorggeit en het zorgvarken: voeding, huisvesting,  
    gezond  heidsrisicoanalyse, ethologie, socialisatie en training in functie van  
    een leven als therapiedier
 ▪ Good practices in AAI
 ▪ Frisse ideeën voor activiteiten met deze dieren op maat van uw doelgroep
 
In 2015 organiseerden we in totaal 9 vormingsdagen, met een totaal van 60 deelnemers.  
In 2016 zal dit programma opnieuw worden uitgevoerd.
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E.L., vrijwilliger
Een klasje van de Mozaïek (bijzonder onderwijs 6 tot 9 jarigen) kwam een dagje langs op De 
Kleppe. Een uitdaging want we wisten dat ze onrustig waren, ze spraken niet, waren druk, 
weinig mobiel of zeer beweeglijk. Hoe konden we ze boeien, hoe krijgen we het contact 
tussen mens en dier geklaard? De ezels Fientje, Vico en Mientje werden geborsteld samen 
met de kinderen, om te wennen aan de dieren en omgekeerd. De kinderen zagen dat de 
ezels werden gezadeld, maar de onrust, het weglopen en het lawaai bleef; hun aandacht 
bij dit alles houden was niet evident. Na een tijdje was iedereen klaar, en mocht de tocht 
beginnen. We vertrokken, en elk kind  genoot, op de ezel, of meewandelend. De STILTE  
kwam, de RUST was er. De lichtpuntjes in de ogen fonkelden, iedereen in zijn wereldje 
genietend van de ezel, en de natuur. De begeleiders en ook wijzelf waren geraakt door de 
impact van het contact met de ezel. Je moet het beleven om te kunnen geloven wat het 
contact met de ezel teweegbrengt, en dit deed ik als vrijwilliger al elke keer opnieuw.

Bron: Het Nieuwsblad
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Kurt, interactiebegeleider
Er was een groep op bezoek met dementerende ouderen en begeleiders. We werden voor-
gesteld aan de groep en er was een dame bij die volgens de begeleiding niet meer sprak 
en bijna geen contact had met anderen. We kwamen aan bij de konijnen voor interacties 
en activiteiten. We plaatsten de bezoekers rond een tafel en brachten de konijntjes tot 
bij hen. Zo konden ze elk een konijn aaien, knuffelen of borstelen. De dame waarover het 
gaat begon na korte tijd toch interesse te tonen voor het konijn dat voor haar op de tafel 
zat. Ze begon het diertje aan te raken, en daarna te aaien. Plots begon ze melodietjes te 
neuriën en te zingen. De begeleiding van de groep stond erop te kijken en zeiden dat ze 
dit nog nooit gezien hadden van haar. Waarschijnlijk een herinnering, een link met haar 
verleden dat iets in haar wakker maakte. In ieder geval is dit, samen met vele andere on-
vergetelijke momenten, een bewijs van het nut om activiteiten met dieren op te zetten en 
geeft dit veel voldoening.

Collega Kurt Vangoidsenhoven heeft dankzij de 
samenwerking met Vives Hogeschool heel wat 
expertise kunnen opbouwen over het trainen en 
verzorgen van dieren. Sinds begin 2015 organi-
seren we belevingsdagen op maat voor groepen 
van mensen met beperkingen of met een zorg-
behoefte. Deze activiteiten worden ondersteund 
door de Baxter International Foundation. Het 
activiteitenaanbod, dat we ontwikkelen voor 
de toekomstige vakantiegangers, boden we in 
2015 al aan via een ééndagsformule: de bele-
vingsdag. Tijdens zo’n dag staat het contact met 
de natuur en de getrainde zorgdieren centraal. 
Dat schept een unieke band. Het aanbod wordt 
afgestemd op de noden van de groep en dit is 
voor elke doelgroep anders. In totaal partici-
peerden in 2015 626 doelgroepdeelnemers en 
263 begeleiders. 

Daarnaast organiseerden vrijwilligers ook inclu-
siekampen op De Kleppe. Dit zijn dagkampen 
voor kinderen uit de buurt, met en zonder be-
perking. Het 3-daags kamp in de paasvakantie 
had als focus het inleven in de leefwereld van 
een kind met een beperking. Op 6-7-8 juli en 20-
21-22 augustus gingen dan de eerste inclusieve 
kampjes door. Hierbij werd telkens 1 kindje met 
een beperking in de groep opgenomen. Op 2-3-4 

november ging het laatste inclusieve kampje door met 14 kinderen waaronder 3 kindjes met 
een beperking. De organisatie van deze kalmpjes is heel sterk gedragen door de vrijwilligers en 
is zeker een meerwaarde voor de werking. 

DEEL 2: 
organisatie van 
belevingsdagen en  
inclusiekampen.
Korte omschrijving:

   ▪ Ervaringsgerichte ontwikkeling  
      van een therapeutisch aanbod  
      voor groepen aan de hand van  
      belevings dagen en inclusie- 
      kampen.

Wat voorafging:

   ▪ Zie Deel 1

   ▪ In 2014 diende De Overmolen  
      vzw een subsidiedossier in bij  
      Baxter International  
      Foundation, met positief  
      resultaat: twee jaar lang  
      onder steunt de stichting een  
      tewerkstelling om interactieve  
      activiteiten met dieren te  
      laten doorgaan.
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Getuigenis  
mantelzorger

Als ze even niet meer weet welke rol ze in 
de maatschappij kan vervullen...Als ze voelt 
dat haar lichaam haar in de steek laat...
Als ze denkt dat de zo grote mensenzee 
haar alleen laat...Komt als een geschenk 
uit de hemel... het LIEVE vertrouwvolle 
aanbod om VRIJWILLIGER te worden in  
'De Kleppe'...
Schoorvoetend, twijfelend, onzeker waagt 
ze haar eerste stap...Ze werd en wordt  
warm onthaald...
De helpende handen waren en zijn  
steeds welkom ...
No problem ... als het even niet lukt.
De dieren verwelkomen haar ook elke keer 
opnieuw warm en rustig. De dieren geven 
zelfvertrouwen... rust...belangrijk te zijn 
... levensvreugde... vriendschap... verbon-
denheid...vertrouwen... betekenis...Voor 
haar een dankbare WIN ...WIN situatie 
voor De Kleppe, de dieren en haarzelf...   
is het besluit.... maar wie is zij ??!!!

Karine,  
vrijwilliger

Een jonge rolstoelgebruiker met men-
tale beper-king van het MPI Viaene 
komt bewegingloos en stil toe. Bij het 
opmerken van de geitjes hoor je hem 
voor het eerst enthousiast krijsen. Als 
het geitje voor hem op zijn achterste 
pootjes gaat staan zie je minimale be-
weging in zijn ganse lichaam. Als de 
rolstoelgebruiker ons geitje, Arthur, 
met behulp van de target het parcours 
kan laten afleggen, merk je pas aan zijn 
geluiden en zijn beperkte lichamelijke 
reacties wat dit met de jongen doet: 
plezierbeleving, contact met het dier!!!! 
Zijn ogen twinkelen en blijven zoeken 
naar het contact met de geit. Het stre-
len van de geit, daar wordt hij rustig 
van. Het voederen van de geit met het 
enthousiast applaus van de begeleiders 
en omstaanders: daar groeit de persoon 
van. Voor deze warmte doen we het! 
DIT IS SUPER BELANGRIJK... de men-
sen met een beperking in een HARTJE  
stoppen en niet in een doosje...

Laura, Juf BuBao de Mozaïek
Ik voelde mij van bij het binnenkomen in De Kleppe gerustgesteld. Normaal gezien is op 
uitstap gaan met mijn klas stresserend, maar nu was er veel aandacht voor mijn leerlingen, 
die mochten zijn hoe ze zijn. Door de individuele aanpak voor elk kind, kan ik zeggen dat 
alle kinderen hebben genoten, elk op hun eigen manier. Voor de ene was het bezoek aan 
de varkentjes het hoogtepunt, voor de andere het bezoek aan de ezeltjes,.. De kinderen 
deden dingen die ze anders nooit kunnen doen, en ze deden ook dingen waarvan ik dacht 
dat ze niet echt mogelijk waren: bv. op een ezel zitten of een kunstwerk maken.
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De vrijwilligerswerking weerspiegelt ook de inclusiegedachte. Bijzondere vrijwilligers engage-
ren zich mee in de werking. In 2015 waren er 8 personen als vrijwilliger aan de slag vanuit een 
kwetsbare achtergrond. Het betreft personen met een mentale beperking, met een psychische 
problematiek of met autisme. 

Het feit dat we afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers creëert een breed draagvlak in de 
regio voor ons project, maar maakt de werking ook heel kwetsbaar. Blijven bewust werken aan 
een goed vrijwilligersbeleid moet een prioriteit blijven. Het betrekken van bijzondere vrijwilligers 
maakt de werking waardevol, maar is intensief. Inclusieve groepen vergen veel meer opvolging en 
begeleiding. Personen van alle slag, met veel of weinig bagage, laten samenwerken aan datzelfde 
mooie doel, is een prachtige vooruitstrevende innoverende maar energievretende opdracht. 

De vrijwilligers-
werking staat aan 
de basis van de 
werking van De 
Kleppe.

Wat voorafging:

De Kleppe heeft altijd een sterke  
vrijwilligerswerking gehad. 
Met de komst van een nieuwe 
coördinator en de opstart 
van heel wat activiteiten ter 
voorbereiding van de start van 
de verhuur van het vakantiehuis 
kreeg de vrijwilligerswerking een 
nieuwe dynamiek.

▪

De werking van De Kleppe staat of valt met de 
inzet van vele vrijwilligers. Zij maken De Kleppe 
tot wat het is. Een sterke ondersteuning van 
deze mensen door het vaste team is heel be-
langrijk. Een goed vrijwilligersbeleid zorgt voor 
een gestructureerde en planmatige aanpak van 
het werk binnen de organisatie. Maandelijks 
organiseren we een algemene bijeenkomst 
onder de vorm van een vergadering, dank- of 
groepsmoment, de verkiezing van de vrijwilliger 
van het jaar,…

De vaste vrijwilligersploeg werd in 2015 uitge-
breid van 10 naar 35 personen. Daarnaast zijn er 
ook losse vrijwilligers die kunnen ingeschakeld 
worden voor de inkijkdag, of voor de bouw van 
de interactieruimte, montage- en kuisdagen. 
We werkten een organisatiestructuur uit met 
algemene vergaderingen en werkgroepen per 
thema. Afhankelijk van tijd, interesses, kennis 
en vaardigheden, kunnen vrijwilligers taken op 
zich nemen. Zo is er een werkgroep dieren en 
belevingsdagen, fondsenwerving en communi-
catie, een werkgroep die evenementen verzorgt 
(inkijkdag, feestelijke opening,…), een werkgroep 
vakantiehuis, vakantiekampjes en een technische 
en een tuinploeg. Naast de werkgroepen zitten 
er ook aantal verantwoordelijkheden bij een paar 
individuen, waaronder voor het kunstproject, om 
de inkopen te doen, de handdoeken te wassen,…
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HET STRAFFE AAN DE KLEPPE
vrijwilliger Paul

Ik ga al jaren af en toe eens fietsen om met wapperende manen in de 
wind mijn muizenissen wat op een rijtje te zetten. Vrij regelmatig zoef-
de ik in Everbeek-Beneden voorbij een gebouw, waar ik rolstoelen zag 
staan onder een afdak, waar ik mensen bezig zag met ik weet niet wat 
en enkele dieren zag rondlopen her en der. Toen al was ik nieuwsgierig 
naar wat zich daar afspeelde.

Mijn nieuwsgierigheid werd bevredigd toen onze dochter Lynn en mijn 
vrouw Marie-Jeanne en mij op een goede dag konden overtuigen om 
vrijwilligerswerk te gaan doen in De Kleppe in Everbeek. Onze dochter 
had hier en daar stage gelopen in functie van haar opleiding tot ortho-
pedagoog en daardoor zijn mijn vrouw en ik tot onze tevredenheid ook 
in het vrijwilligerscircuit geraakt. We werden voor het vrijwilligerswerk 
in De Kleppe geënthousiasmeerd door één van ons Lynn haar goede 
vrienden Robin, coördinator van De Kleppe.

Tijdens een gesprek met Robin kregen we info over de structuur van de 
VZW De Overmolen, het personeel, de dagelijkse werking, de toekomst-
perspectieven en de planning om dit allemaal te realiseren. Dit leek ons 
een zeer ambitieus maar heel mooi project. Robin zag ook onmiddellijk 
in waar hij ons kon inschakelen. Nu we een goed jaar verder zijn en mijn 
vrouw, dochter en ikzelf ons al goed hebben ingewerkt in de organisatie, 
moeten we vaststellen dat de manier waarop sindsdien alles uitgebouwd 
wordt, we werkelijk van een metamorfose mogen spreken.

Aangezien de verbouwingen aan het voormalig klooster en de constructie 
van de interactieruimte naar hun eindfase gaan, kan ik enkel concluderen 
dat de samenwerking tussen de leiding van De Overmolen, andere vaste 
medewerkers, sociaal tewerkgestelden en vrijwilligers niet had gekund 
zonder de pragmatische, geduldige en kundige leiding van coördinator 
Robin. Dit alles zou echter ook niet gelukt zijn zonder de pioniers zoals 
Annemie, Frida, Francine, Els,…

De organisatie krijgt steeds meer een professionele uitstraling ondanks 
het feit dat de financiële basis zo broos is en voorlopig nog afhankelijk 
van subsidies, sponsoring en giften. 

De laatste weken komen er steeds meer interessante vrijwilligers bij, 
mensen met een visie, die een meerwaarde kunnen betekenen voor 
De Kleppe. Zij zullen er mee voor zorgen dat we allen samen naar een 
succesvolle exploitatie van het vakantiehuis kunnen overgaan. De Klep-
pe is een stukje doorslag geworden van onze samenleving: diversiteit 
aan mankracht, uitbouw van een stevige structuur, op maat gemaakte 
professionele accommodatie, dit alles voor de optimale opvang van de 
zwakkeren onder ons.
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Kelly Trappeniers, 
vrijwilligster 

Vijf jaar geleden begon mijn “Kleppe avon-
tuur!” Mijn werk als leerkracht met kinderen 
met een beperking is een hele fijne ontdek-
king geweest en is dat nog steeds. Maar af 
en toe droomt een mens al eens verder, wil 
een mens al eens nieuwe uitdagingen, wil 
men zich engageren voor nieuwe dingen,... 

Mijn professionele ervaring combineren met 
het werken mét en het leren vàn dieren, dat 
zou het helemaal af maken. Af en toe komen 
nieuwe uitdagingen op je pad. Vijf jaar gele-
den kreeg ik op een dag een flyertje. Van een 
“boerderij” in Everbeek, die kinder-kampjes 
mét dieren organiseerde... Misschien konden 
ze wel nog wat helpende handen gebruiken? 
En, niet veel later werd ik uitgenodigd voor 
een kennismaking. 

Kort daarna sloot ik aan bij de organisatie 
van de kinderkampen. Nu, zoveel kampjes 
later, leid ik de organisatie van deze kampjes, 
samen met een fijne werkgroep. Na een tijd 
wilden we de kinderen van onze kampjes laten 
kennismaken met kinderen met een beperking, 
met hoe het eigenlijk is als je een beperking 
hebt, en hoe je er als kind (mens) kan voor 
zorgen dat je ook deze kinderen een goed 
gevoel kan bezorgen.

De Kleppe is voor mij een warm veilig plekje, 
waar ontmoetingen gebeuren tussen verschil-
lende werelden. De ‘normale’ , snelle en soms 
zo gejaagde grote wereld; en daarnaast de 
‘speciale’ en tragere net iets anders werkende 
wereld van mensen met een andere achter-
grond of met extra zorgen. Beide werelden 
staan nog soms ver van mekaar... maar in 
De Kleppe, tijdens deze kampjes, gebeurt er 
zo stilaan een “verbroedering” tussen beide 
werelden, INCLUSIE genaamd! 

En dat is als begeleider enorm ontroerend. 
Enkele jaren geleden begonnen we met een-
voudige kampjes... die nu stilaan op het rustige 
tempo van De Kleppe, uitgroeien naar kampjes 
die deze 2 werelden samen proberen brengen 
én van mekaars leven wat leren kennen. 

Voor mezelf als mens heb ik hier al heel veel 
mooie momenten beleefd. Waar ik De Kleppe 
vooral dankbaar voor ben, is de appreciatie die 
ik hier altijd gekregen heb. Het is dààr waar 
ik mezelf weer wat ontdekt heb, net als de 
waarde van waardering. Wat mij tot op de dag 
van vandaag zo enorm aangrijpt is dat ik in 
mijn vrijwilligerswerk soms meer appreciatie 
krijg van mensen rondom mij, dan dat ik dat 
in mijn dagelijkse job krijg. Het voelt niet aan 
als geven, het is meer krijgen... 
Hier is niets vanzelfsprekend, maar alles, hoe 
klein het ook is, wordt hier gewaardeerd! 
Dit geeft uiteindelijk (terug) vertrouwen, waar-
door mensen groeien! Een beetje meer verant-
woordelijkheid en vertrouwen, een vriendelijke 
lach, een complimentje, ... Allemaal mensen 
met hun rugzakje, maar wel met hetzelfde 
gezamenlijke doel. En je leert ook jezelf en je 
kunnen kennen... 

Ik hoop dat er nog vele jaren mogen komen. 
Om iedereen mee het inzicht te geven hoe 
belangrijk het is dat mensen aanvaard wor-
den om wie ze zijn. Dat ze ergens kunnen 
komen, waar ze voor hun moeite gewaar-
deerd worden... Dat deze 2 werelden mekaar 
kunnen blijven ontmoeten. Dat kinderen van 
kleins af aan kunnen ontdekken welke mooie, 
soms therapeutische werking dieren op hen 
kunnen hebben. Het zou fijn zijn om met de 
kinderen die al enkele jaren op kamp blijven 
terug komen, samen verder te groeien. Naar 
een werking waarbij zij dan misschien bin-
nen enkele jaren ook die mooie en krachtige 
‘Kleppe-waarden’ kunnen verder doorgeven.
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ELINE
Eline groeide op in Antwerpen, in een gezin in armoede bij haar grootouders, samen met halfzus 
Alida. Eline wist niet dat zij nog ouders had, en heeft hen tot op vandaag nooit ontmoet. Na 
het overlijden van Eline’s oma, is zij samen met haar halfzus op haar 14de terechtgekomen in 
een instelling voor kinderen met een handicap. De zus van Eline werd daar geplaatst en Eline 
moest aanvankelijk mee. Na 6 maand mocht Eline dat opvangcentrum verlaten omdat zij niet 
tot die doelgroep behoorde. Eline kwam terecht bij een tante met 7 kinderen, waar ze niet echt 
welkom was. 

Op haar 16de leerde Eline haar eerste liefde kennen waarmee ze huwde en tot haar 30ste mee 
samenleefde. Aanvankelijk ging alles goed, maar het eindigde in een echtscheiding. Ook hierna 
had ze niet echt geluk in de liefde. Na jaren dacht ze de ware gevonden te hebben. Het ging dan 
ook een tijdje goed, maar al snel kreeg Eline te maken met partnergeweld. Ze hield het vol tot 
haar man ook begon te drinken, drugs gebruikte en geheel geen interesse meer had in haar en 
hun kind. Door het aanhoudende partnergeweld was de leefsituatie ook geen veilige omgeving 
voor haar kind. Ze vluchtte weg uit de ellende, op zoek naar rust voor haarzelf en haar kind. Zo 
kwam ze terecht in het vrouwenopvangcentrum van Gent waar ze 11 maanden verbleef. De rust 
kwam terug, maar de schulden waren hoog opgelopen. 

Het OCMW van Geraardsbergen nam haar onder de vleugels om terug iets te kunnen opbouwen. 
Ze kwam onder budgetbegeleiding en kon terecht in een klein appartement in Geraardsbergen. 
In deze periode (oktober 2014), kwam Eline voor de eerste keer naar De Kleppe. Deze vrouw was 
duidelijk getekend door wat ze meemaakte, maar met karakter en vechtlust. Eline kwam gedu-
rende 6 maanden 1 dag per week naar De Kleppe om mee te helpen. We zagen haar op die 6 
maand openbloeien en groeien. Door zorg en verantwoordelijkheid op te nemen voor de dieren, 
legde ze terug structuur op aan zichzelf, stap voor stap en heel voorzichtig. Maand 7 en 8 kwam 
ze 2 dagen per week en vanaf maand 9 kwam zij terecht onder het statuut van een bijzondere 
tewerkstelling. Op de dag dat ze aankwam hadden we niet gedacht dat diezelfde persoon 8 
maand later in een tewerkstelling zou kunnen starten. Sterker nog... in de eerste maanden van 
haar tewerkstelling groeide Eline nog meer. The sky is the limit. 

Zij is sinds juni 2015 voltijds aan de slag en is een trekkende figuur binnen de ploeg ‘dierenver-
zorging en –training’. Ze kan mensen zaken aanleren, zij kan groepen ontvangen, zij traint en 
verzorgt bepaalde dieren. Kortom, een wereld van verschil op één jaar tijd. Ondertussen heeft 
ze een nieuwe vriend die goed voor haar en haar kindje zorgt, de schuldenberg is weggewerkt 
en ze huren samen een huisje in Brakel. En één ding heeft Eline al enkele keren gezegd: ‘Zonder 
De Kleppe was me dit NOOIT gelukt! Ik heb mezelf hier teruggevonden, mede dankzij de warme 
mensen en deze unieke plaats.’

* Eline is niet de echte naam van deze medewerkster.
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9 De sociale tewerkstelling is uitgebreid in de loop 
van 2015 van 2 naar 6 personen. In 2016 zullen 
we 3 à 4 personen inschakelen voor het onder-
houd van het domein, dierenverzorging en –trai-
ning, tuin en klusjes in de gebouwen, 1 persoon 
als poetshulp en 1 persoon voor administratieve 
ondersteuning.

Mensen die terug de regelmaat van een  
werkrooster moeten opbouwen hebben het vaak 
niet gemakkelijk. Er is dus ook zorg en begelei-
ding nodig om de verschillende medewerkers 
goed op te volgen. De mensen met een bijzonder 
tewerkstellingsstatuut worden ingeschakeld bij 
het uitwerken van het activiteitenaanbod. Bij 
het eigen maken van werkschema’s, werkt het 
trainen van dieren zeer stimulerend omdat er 
onmiddellijk resultaten zichtbaar zijn. De opge-
bouwde vertrouwensband met de dieren maakt 
het werk uniek. Tegelijk kan de trainer zelf zien 
hoe de bezoekers vreugde en deugd beleven aan 
de interacties met de dieren die hij heeft helpen 
opleiden. Werkervaringstrajecten zijn voor ons 
een belangrijke doelstelling om onze inclusieve 
gedachte op De Kleppe waar te maken, maar 
het is ook een middel om het werk op De Kleppe 
rond te krijgen. Om deze vorm van tewerkstelling 
in de toekomst verder te zetten, is er nood aan 
extra omkadering op de werkvloer, waarvoor we 
in 2016 verder een oplossing zoeken.

Sterke pijler van 
de werking: 
werkervarings- 
trajecten.

Wat voorafging:

▪ De Kleppe heeft sinds 25 juli 2013 
een erkenning als pilootproject 
en innoverend experiment in de 
sociale economie. De effectieve 
opstart gebeurde in de loop van 
2014 door het uitwerken van een 
samenwerking met OCMW Bra-
kel en Geraards-bergen in een 
project: ‘zorg om werk, werk  
in zorg’.

Zorg om werk is er op vele manieren:

   ▪ Zorg dat het vele werk rond geraakt.  Maar ook…

   ▪ Zorg dat mensen op een fijne manier kunnen ingezet worden om de  
      doelstellingen van het De Kleppe-project te realiseren.

   ▪ Zorg dat mensen die, om zeer diverse redenen, niet onmiddellijk in het  
      gewone arbeidscircuit kunnen meedraaien in De Kleppe een oefenperiode    
      kunnen krijgen van 1, anderhalf of 2 jaar.  
      Daarna moeten zij klaar zijn voor het gewone arbeidscircuit.

Werk in zorg uit zich eveneens op vele manieren. 
De Kleppe ademt zorg uit in al haar activiteiten. Zorg voor de bezoekers, zorg 
voor de dieren, zorg voor de natuur, zorg voor het vakantiehuis, zorg  
voor elkaar…
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10
Het uitbouwen van waardevolle partnerschap-
pen en een degelijk netwerk behoort tot de basis 
van onze werking. Met hen komen we tot mooie 
win-winsituaties. Er zijn partnerschappen met 
overheden (OCMW’s), (hoge)scholen, vereni-
gingen, (ervarings)deskundigen, sponsors en 
schenkers, diverse doelgroepen en andere soci-
ale organisaties. Belangrijke partners zijn Baxter, 
Vives Hogeschool en de OCMW’s (cfr. supra). 
Hieronder schetsen wij enkele andere sterke 
samenwerkingsverbanden van 2015:

Grote engagement
van de partners

BuBao De Mozaïek uit Geraardsbergen  
& M.P.I. Sint-Vincentius uit Viane

Wekelijks komt een wisselende groep volwassenen met een meervoudige beperking van het 
M.P.I. Sint-Vincentius of een klas type 1 of 2 van BuBao De Mozaïek op bezoek. Met deze groe-
pen worden allerlei interactie-activiteiten met de dieren en andere activiteiten uitgetest en 
bijgestuurd. Afhankelijk van de groep en het weer wordt een programma op maat aangeboden, 
gebaseerd op een vaste structuur, met aangepaste variaties. Bij deze sessies gaan de therapeu-
ten van de zorginstelling en de betrokken medewerkers in voortdurende dialoog met elkaar. 
Voor deze groepen is de uitstap een verademing. Ook de dieren behouden op deze manier hun 
vertrouwdheid met mensen (met een beperking). 

Met diverse (hoge)scholen

In 2015 heeft De Kleppe verschillende bestaande samenwerkingen met scholen versterkt en  
ook nieuwe samenwerkingen uitgewerkt. Kennis en ervaring wordt bij elkaar gelegd om tot 
innovatieve resultaten en producten te komen. 

Met de Vives hogeschool dierenzorg is er ook een goede samenwerking voor stages. In 2015 
liepen 2 derdejaarsstudenten stage. Dit resulteerde onder andere in de uitwerking van een 
educatieve belevingskast voor de konijnenruimte en nieuwe therapieën met de dieren. 

Met KH leuven sociaal werk werd in het voorjaar voor de eerste keer samengewerkt. Een 
tweedejaarsstudent maakte een konijnenkoffer bruikbaar voor onze vakantiegroepen. Binnen 
het vak ‘Creatieve professionaliteit’ hebben vijf studentes 2 activiteitenkoffers ontwikkeld: een 
memory kennismakingsspel om het dierenpark van De Kleppe te ontdekken en een educatief 
binnenspel ‘Ontdek het geheim van Fishstick’. Beide koffers zijn uit duurzaam materiaal ver-
vaardigd en kunnen aangeboden worden aan de vakantiegangers. 

De technische school Tisj stond ons bij voor de constructie van de interactieruimte en zullen 
ook in 2016 meehelpen aan de inrichting van prikkelarme kamers.
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Samenwerken met diverse actoren uit de
buurt en regio.

We bouwden ook heel wat plaatselijke partnerschappen uit in 2015: met serviceclubs, ver-
enigingen, gemeentes & Ocmw’s, met een kunstenares voor inclusieve kunstworkshops, vrij-
willigers, zelfstandigen, mensen met beperkingen, persmedewerkers, enz. Met resultaat: er 
is een enorm draagvlak in de regio Brakel-Geraardsbergen gecreëerd waarbij weinig mensen 
nog kunnen zeggen dat ze De Kleppe niet kennen en waarbij veel verenigingen en clubs voor  
De Kleppe een actie opgezet hebben.
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DOELSTELLINGEN
2016
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Algemene doelstelling 1: Eigen patrimonium is  
beheerd op een professionele manier

Operationele doelstelling 1.1 Administratieve dossiers staan op punt

Acties:
       HOVENIER
        - Op punt stellen waarborgen voor badges
        - Huurwaarborgen en registratie van huurcontracten zijn in orde
        - Contract Lethas mbt gebruik verschillende ruimtes is gestandaardiseerd

       LAKENHUIS
        - Vastleggen forfaitair urenpakket onderhoud gemeenschappelijke delen
        - Invoeren betalend systeem voor poetsen en onderhoud gemeenschappelijke delen

       SINT-JORISSITE
        - Uitwerken sitereglement en onthaalbrochure
        - Vastleggen forfaitair urenpakket onderhoud gemeenschappelijke delen
        - Invoeren betalend systeem mbt poetsen en onderhoud gemeenschappelijke delen
        - Opmaak van technisch dossier op de St.Jorissite met betrekking tot  
          energievoorzieningen, plannen, evacuatiesystemen, ...
        - Opmaak van document die verantwoordelijkheden en juridisch kluwen op de St. Joris
          site uitklaart
        - Uitwerken voorstel voor nieuw mandaatcontract vanaf 2018.
        - In orde zetten badgesysteem
        - Opmaak sleutelplan

Operationele doelstelling 1.2 Onderhoudswerken zijn uitgevoerd

Acties:
       HOVENIER:
        - Identificatie van ramen die niet dicht kunnen en rolluiken die niet sluiten. 
        - Opmaak stappenplan op korte termijn voor herstellingen

       LAKENHUIS
        - Opvragen offertes voor renovatie van CV + uitvoeren herstelling
        - Opmaak stappenplan voor uitvoeren van renovatie en zoeken naar financiering 

       MOUTSTRAAT 26
        - Identificatie van meest dringende problemen en uitvoeren van dringende interventies
        - In samenwerking met Globe Aroma opmaak voorontwerp plannen en uitwerken  
          stappenplan voor de uitvoering van globale renovatie

       SINT-JORISSITE
        - Parlofoon aansluiten
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ALGEMENE DOELSTELLING  2 De Sint-Jorissite is een 
dynamische cohousing en coworking site

Operationele doelstelling 2.1: Ontwikkeling van cohousing project op de site

Acties:
      - Opstarten project Samenhuizen bis: voorontwerp, bouwvergunning, financiering
      - Stadstuin: financiering, opstarten collectieve moestuin

Operationele doelstelling 2.2: Verhuur aan social profitorganisaties

Acties:
       - Contract afsluiten met het Rode Kruis
       - Zoeken naar verhuurmogelijkheden voor de vierde verdieping B van het hoofdgebouw
       - Zoeken naar potentiële huurders voor de eerste verdieping van het straatgebouw

Operationele doelstelling 2.3: Kruisbestuiving faciliteren tussen bewoners en organisaties 
onderling

Acties:
       - Organisatie van gemeenschappelijke activiteiten
       - Uitwerken activiteitenaanbod zoals de organisatie van yogales
       - Inrichten en beheer van stadstuin en uitwerking van systeem voor  
         het gemeenschappelijk beheer ervan
       - Inrichting gemeenschappelijke ruimte en stilteruimte

Algemene Doelstelling 3 Professionalisering van de 
sociale economieprojecten te Brussel

Operationele doelstelling 3.1: Werknemers in sociale tewerkstellingstraject krijgen een 
professionele begeleiding tijdens hun werkervaringstraject

Acties:
       - Aanwerven parttime trajectbegeleider
       - Uitwerken van identificatiefiche bij de start van een nieuwe tewerkstelling
       - Uitwerken van een trajectbegeleidingssysteem en jobcoachsysteem dat loopt tot 6 
         maand na einde van het contract bij De Overmolen
       - Start van de  ontwikkeling van POP (Persoonlijk Ontwikkelingsprofiel) 
         en competentietrajecten op maat van doelgroepmedewerkers

Operationele doelstelling 3.2: De klusjes- en onderhoudsploeg is gereorganiseerd

Acties: 
       - Aanwerven parttime instructeur
       - Uitwerken strategie voor komende jaren



64Jaarverslag

2015

Operationele doelstelling 3.3: de werking van kompanie@home is uitgebreid

Acties:
       - Uitbreiding van aantal medewerkers en aantal cliënten
       - Doelgroep uitbreiden naar bewoners van de site

Algemene doelstelling 4 De Overmolen is een  
professioneel gerunde organisatie

Operationele doelstelling 4.1 Een meerjarenstrategie is uitgewerkt

Acties:
       - Uitwerken missie, visie, strategie

Operationele doelstelling 4.2: Een personeels- en competentiebeleid is uitgewerkt

Acties:
       - Uitschrijven functie- en competentieprofielen
       - Functioneringsgesprekken voeren
       - Vormingstraject ‘coachen van doelgroepwerknemers’

Operationele doelstelling 4.3 De Kleppe is op financieel vlak een apart geheel

Acties:
       - Uitwerken giften- en sponsorbeleid 
       - Zoeken van structurele financiering 
       - Zoeken naar mogelijkheden voor trajectbegeleiding
  
Operationele doelstelling 4.4 De Kleppe wordt op een professionele manier beheerd met 
behulp van vrijwilligers en artikel-60 medewerkers

4.4.1 Het draaiboek van in- en uitchecken is uitgewerkt en bijgestuurd

4.4.2 De interne kwaliteitszorg wordt bewaakt voor het beheer van het vakantiehuis.

Acties:
       - Evaluatiesysteem bezoekers uitwerken
       - Maandelijkse bijeenkomst stuurgroep met rapportage aan de rvb
       - Wekelijkse teamvergaderingen, regelmatige bijeenkomsten van  
         vrijwilligerswerkgroepen

4.4.3 Weekschema’s voor onderhoud van dier en tuin zijn opgemaakt

4.4.4 Experten ondersteunen de werking van De Kleppe met haar dieren
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Acties:      
       - Samenwerkingen verder zetten met Vives en Hogeschool Gent
       - Samenwerking met studenten dierenzorg

Algemene doelstellingen specifiek toegespitst  
op DE KLEPPE

Algemene doelstelling 5: Toegang verzekeren tot  
vakantie voor kansarmen en mensen met  
beperkingen

Operationele doelstelling 5.1  Infrastructuur van toegankelijk vakantiehuis is gefinaliseerd

Acties:
       - Afwerking van het vakantiehuis, buitenaanleg en de interactieruimte 
       - Aankopen van zorgmeubilair en materiaal voor de inrichting
       - Een zorgnetwerk is uitgewerkt 
       - Een toegankelijk aanbod met externe partners is uitgewerkt

Operationele doelstelling 5.2 Een bezetting van +-30 procent van het vakantiehuis is be-
reikt(4200 nachten) over een periode van 9 maanden

5.2.1 Ons vakantiecentrum is gekend in de omgeving en bij de verschillende doelgroepen

Acties:
       - Finaliseren tweetalige website met reservatiesysteem 
       - Feestelijke opening op 18 juni 
       - Promocampagne via mail en fondsenwervingpakket, en via bezoekdagen
       - Uitwerken vernieuwde brochure 
       - Deelname aan professionele netwerken ter promotie van De Kleppe

5.2.2 De doelgroep van mensen met beperking en kansarmen bevat meer dan 50% van de 
reservaties

Acties:
       - Uitwerken meet- en registratiebeleid
       - Promocampagne voor doelgroepen uitwerken
       - Uitwerken systeem van vakantiecheques voor mensen in armoede
       - Uitwerken van structurele partnerschappen
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Algemene doelstelling 6: Bijdragen tot het verhogen 
van het welbevinden van vakantiegangers, 
bezoekers, vrijwilligers en artikel-60 medewerkers 
via boerderijactiviteiten

Operationele doelstelling 6.1 Er is een uitgebreid activiteitenaanbod met mens, dier en 
tuin met een therapeutisch effect

Acties:
       - Uitwerken van activiteiten op maat van de doelgroep
       - Meten van impact van participatie aan de activiteiten van de verschillende doelgroepen
       - Meten van participatiegraad van de doelgroepen aan de activiteiten
       - Uitvoeren van plan Baxter: juni 2015-december 2016: 400 deelnames aan de  
         belevingsdagen (50% unieke deelnames)
       - Organisatie van vormingen voor de social profitsector ism Hogeschool VIVES mbt  
         het thema van inzetten van dieren in een therapeutische setting

Operationele doelstelling 6.2 Vakantiegangers zijn vertrouwd met de activiteiten op  
de boerderij

Acties:
       - Uitwerken van activiteitenkoffers
       - Samenwerking met stagiairs hogeschool voor ontwikkeling van extra producten

Algemene doelstelling 7: Bijdragen aan een 
inclusieve samenleving

Operationele doelstelling 7.1 Inclusiekampen voor kinderen met/zonder beperking uit de 
buurt zijn georganiseerd

Acties: 
       - Aantal inclusiekampen, aantal deelnemers, percentage kinderen met een beperking

Operationele doelstelling 7.2 De Kleppe streeft naar een participatie van 60 % doelgroep-
medewerkers in haar personeelsbestand en 10% bijzondere vrijwilligers van het vrijwilli-
gersbestand

Operationele doelstelling 7.3 Doelgroepen hebben deelgenomen aan de inkleding van het 
vakantiehuis

Acties:
       - Organisatie van kunstworkshops voor het maken van schilderijen voor de inkleding van     
         het vakantiehuis
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Patrimonium

Overzicht van het patrimonium in beheer van De Overmolen

Eigendom Mandaathouder

Moutstraat 26: atelier
Huurder: Globe Aroma

Moutstraat 25: 5 appartementen
Eigendom: Annuntiaten Heverlee
Beheer: Baita
Huurders: thuislozen

Moutstraat 28: 7 appartementen
Beheer: Baita
Huurders: sociale verhuring 

Hoveniersstraat 90-100 Koekelberg
Huurders: CVO Lethas, vzw Buurtsport, 
Federatie Marokkaanse verenigingen, 
Jongeren tegen racisme, Jeunesse Molen-
beek, Intec

Lakenhuis, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Huurders: Brusselse Welzijns- en Gezond-
heidsraad, Huis voor Gezondheid, Mederi, 
Kenniscentrum Woonzorg,  
Het Punt, Home Info, Brussels  
Overleg Thuiszorg 

Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 4e 
verdieping rode gebouw
Eigendom: VPW-Goede Bijstand
Huurders: de Overmolen, Steunpunt Bij-
zondere Jeugdhulp, De Lork (Indivo)

Idem, gelijkvloers gebouw blauw: cafetaria
Geen huurder
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Vaste personeelsleden

Brussel De Kleppe Totaal

Vrijwilligers

Medewerkers in art. 60 statuut

3,9 VTE

12 VTE

2

2,5 VTE

6 VTE

40

6,4 VTE

17 VTE

32

Personeel en vrijwilligers

Op 31 december 2015 werkt De Overmolen met de volgende personeelsbezetting.

Werkten in 2015 met ons mee:

Vast team
Sofie Vancoillie - Directeur
Robin Ronsyn - Coördinator De Kleppe
Jan Rottiers - Coördinator opleiding en tewerkstelling
Mark Gilis - Administratief medewerker
Saïda Hamdan - Onthaal en secretariaat
Hakima Marbouh - Begeleidster Kompanie@home
Kurt Vangoidsenhoven - Interactiebegeleider De Kleppe
Els Vrielynck - Administratief medewerkster De Kleppe

Artikel-60 medewerkers Brussel
Ernest Rybak - Communicatie
Olive Mahoro – Keukenmedewerkster
Rachid Khalif – Klusjesman
Boniface Lunda Kasongo – Klusjesman
Ghadi Jandou – Klusjesman
Steve Lenglet – Klusjesman
Mohammed El Mansouri – Klusjesman
Younes Hichou – Klusjesman
Chamberlin Youmessi – Klusjesman
Bilel Cheklili – Klusjesman
Jan Amiri Lal – Klusjesman
Ali Hayder Warjahat – Klusjesman
Joseph Dimfoums-Diasso – Klusjesman
Fares Temsamani – Klusjesman
Deborah Van Grunderbeeck – logistiek agent
Sarah Delvigne – logistiek agent
Awa Sy Ndeye – logistiek agent
Aissatta Syla M’Mah – logistiek agent
Habibata Diallo – logistiek agent
Aicha Kalai – logistiek agent
Markha Usinova Yanderbayeva – Onthaal medewerkster en poetsvrouw
Violet Sarkisian – Poetsvrouw
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Artikel-60 medewerkers De Kleppe

Sandra Verschuren – Dierenverzorging en –training
Vera Verdonck – Dierenverzorging en –training en Poetshulp
Rik Feys – Administratie en varia
Shinwari Eratkhan – Technische ploeg en tuin
Kurt Ten Hartog - Technische ploeg en tuin
Nancy Pijcke - Poetshulp

Vrijwilligers en bestuursleden

Raad van Bestuur

Johnny De Mot
Luc Roose
Herwig Teugels
Willy Troch
Heidi De Pauw
Annemie Rousseau
Willy Van Den Nest
Marc Vercauteren
Jozef Broothaerts

Vrijwilligers Brussel

Bijoux Fala
André Bombeek

Vrijwilligers De Kleppe

Antoon Ingels – Opvolging werf
Tiibbout Vandewalle – Website
Sylvianne Spitaels – Catering
August Colman – Dierenverzorging
Jef Druwé – Dierenverzorging
Brent De Ganseman – Dierenverzorging
Anne-Claire  Bisschop – Kunstproject
Myriam Cosyns – Stuurgroep
Anne-Marie Rousseau – Stuurgroep en Vakantiehuis
Paul Saegerman - Stuurgroep en Vakantiehuis
Phillipe Aelvoet – Technische ploeg
Arnold Payila Mayale - Technische ploeg
Frédéric Meyvis – Technische ploeg en Tuin
Filipe Domingos – Technische ploeg en Tuin
Marie-Jeanne Bury – Varia
Astrid Van Den Bussche – Vertalingen
Joris Callewaert – Vertalingen en Varia
Ellen Hoebeke – Werkgroep dieren
Lieve Vercleyen – Werkgroep dieren
Marina De Lembre – Werkgroep dieren en Kleppe winkeltje
Els Leroy – Werkgroep dieren
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Françine D’Haeyer – Werkgroep dieren en Kleppe winkeltje
Rita Ghijs– Werkgroep dieren
Gautier Cleenewerck – Werkgroep dieren en Kampen
Kendy Ghijsels – Werkgroep dieren en Varia
Lynn Saegermann – Werkgroep kampen
Ilse Bruylandt – Werkgroep kampen
Krista De Vos – Werkgroep kampen
Fien Druwé – Werkgroep kampen
Kelly Trappeniers – Werkgroep kampen en Belevingsdagen
André De Backer – Werkgroep tuin en all round
Frieda Van den Dooren - Werkgroep tuin en all round
Christine Van Damme – Werkgroep vakantiehuis
Anne De Vleeshauwer – Werkgroep vakantiehuis en Catering
Jan Favuyts – Werkgroep vakantiehuis
Frida Rydant – Werkgroep vakantiehuis en All round
Ward Franceus – Werkgroep vakantiehuis en inkopen
Lucie Vandendorpe – Werkgroep vakantiehuis en Omkadering
Katrien Depelsmaeker – Werkgroep vakantiehuis (hoofd onthaal)
Gaby Vonken – Werkgroep vakantiehuis (zorgnetwerk)
Katrien Genbrugge - Werkgroep vakantiehuis en stuurgroep



72Jaarverslag

2015

Samenvatting jaarrekening

Balanstotaal

2015

2015

2015

2015

Andere  
bedrijfsopbrengsten

2014

2014

2014

2014

215.067,76

1.136.488,91 976.486,75

2013

2013

2013

2012

2012

2012

5.803.342,38

4.455.471,30

272.112,90

Omzet

TOTAAL

3.749.323,32

3.255.529,57

195.226,12

921.451,15 784.317,78

192.168,97

3.381.847

3.346.154

224.270

3.465.476

3.429.783

172.455

Materiële vaste activa

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

De materiële vaste activa bevatten de gebouwen in eigendom van de Overmolen: De Hovenier 
te Koekelberg, De Kleppe te Everbeek, het Lakenhuis te Brussel en de Moutstraat 25, en daar-
naast ook de investeringen in de Sint-Jorissite, Moutstraat 26,28 en Relais de Ghoy. Omwille 
van de recente verbouwingen van De Kleppe te Everbeek is er een aanzienlijke stijging van de 
materiële vaste activa in 2015.
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Omzet en andere bedrijfsopbrengsten 2015 en 2014 per rubriek

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2014

Huurinkomsten

VOTO-fonds

Kompanie

Baxter

Giften

Huurlasten

De Kleppe

PIOW

Leader

Gecopremie

2015

Eigen vermogen

Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen tov passiva

Vreemd vermogen

2015 2014 2013 2012
49% 59% 54% 45%

2015 2014 2013 2012
2.987.505,19 1.547.642,85 1.741.581 2.049.740

2015 2014 2013 2012
2.814.793,85 2.201.589,47 2.066.272 1.676.426

2015 2014
Huurinkomsten 363.891,26 337.881,47
Huurlasten 103.757,8 107.595,02
VOTO-fonds 282.363 263.940
Inkomsten De Kleppe 5.451,42 3.386,8
Kompanie 2.818,30 1.420
PIOW 70.807,8 21.192,2
Baxter 41.280,46 0
Leader 22.216,34 13.184,73
Giften 12.600 16.421
Gecopremie 92.093,66 84.739,17
Andere 139.208,87 126.726,36
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Kosten

2015 2014
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 3.098,18
Huur en huurlasten 20.847,29 30.115,21
Onderhoud en herstellingen 66.162,01 68.960,66
Energiekosten 55.043,53 50.810
Telefonie en internet 7.645,27 6.002,06
Erelonen 57.492,20 61.042,39
Verzekeringen 14.692,30 13.276,56
Verplaatsing 10.835,02 4.729,19
Andere werkingskosten 48.161,08 54.511,52
Bezoldigingen 311.096,28 237.308,81

Kosten 2015

Aankopen handelsgoederen, 
grond- en hulpstoffen0% 4%

11%

9%

1%

10%

3%
2%

8%

52%

Huur en huurlasten

Onderhoud en herstellingen

Energiekosten

Telefonie en internet

Erelonen

Verzekeringen

Verplaatsing

Andere werkingskosten

Bezoldigingen
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6%

13%

10%

1%

12%

2%
1%

10%

45%

Huur en huurlasten

Onderhoud en herstellingen

Energiekosten

Telefonie en internet

Erelonen

Verzekeringen

Verplaatsing

Andere werkingskosten

Bezoldigingen

Kosten 2014
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Hielpen mee aan de realisatie van dit jaarverslag:

Dirk Keymolen
Maurice Berckmans
Aicha Kalai
Mark Gilis
Paul Saegerman
Kelly Trappeniers
Robin Ronsyn
Ernest Rybak
Kurt Vangoidsenhoven
Sofie Vancoillie
Johnny De Mot
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Met de steun van:

	

	

	

En al onze privéschenkers



De Overmolen vzw
Cellebroersstraat 16
1000 Brussel 

Tel: 02/513.09.99 info@deovermolen.be
www.deovermolen.be
www.dekleppe.be

V.U. Johnny De Mot, Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel 


