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Erkend en gesubsidieerd door het

Voorwoordje

Daniel

Beste lezer, beste Eglantiersympathisant,

Met een glimlach zwaaien we
Daniel vandaag gedag.

Ik wil jullie onze nieuwjaarsbrief voordragen. Wel wat te laat, maar in deze tijden is dit
eerder regel dan uitzondering. Maar geen excuus of reden mag ons tegenhouden om jullie
te bedanken voor het voorbije jaar. Een jaar van starten, vertrouwen, vernieuwing en soms
toch behoud en…
Mijn warmste wensen voor een hoopvol 2022!
Koen Huyberechts
Directeur

Maar mooie herinneringen blijven,
dat kunnen we beloven!

2021 zit er op.
Het was een jaar vol veranderingen en hoop,
zelfs al namen corona cijfers geregeld hun loop.
Maar na de regen kwam steeds weer zonneschijn.
Want in de Eglantier bleven we er altijd zijn,
voor klein, groot, dik en fijn.

We zeggen graag tot ziens
en geen vaarwel, een mooie
toekomst wensen we hem wel!
Desafio en até logo in het
Portugees
En op iedere kaak van ons
allemaal nog een dikke bees!!

Dankzij jullie:
mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, buren en dorpsgenoten.
De bakker, de manager, de werkvrouw en de generaal,
Allemaal vrijwillig, zomaar, om ons te helpen,
in ons mooi verhaal.

Veel succes met je nieuwe start!
Vanwege het hele Eglantierteam

En dat geeft ons weer moed,
om er tegenaan te gaan met grandioze nieuwe ideeën.
Want uit al wat voorbij is kunnen we leren.
Het geeft ons kracht!
Om dingen nog beter te doen dan voorheen,
nu er van ons zoveel wordt verwacht.

U kunt ons een plezier doen…
We zouden ons Eglantierkrantje in de toekomst graag zo veel mogelijk digitaal versturen.
Dat kost minder en vraagt minder tijd en werk.
Uiteraard kunt u nog een papieren krantje krijgen, als u geen mailadres hebt. Maar als u wel
zo’n adres hebt, stuurt u gewoon een mailtje naar layla.schrevens@eglantier.be
Dank bij voorbaat.

Jullie steun en toeverlaat,
januari 2022.
De Eglantier vzw
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Wat fijn dat hij elders nieuwe
ervaringen opdoen mag!
We zullen hem missen, zijn lieve
knuffels, warme lach en kapoenen
ogen.
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Vaarwel Huis20 Hallo Huis Floortje
Huis20 werd te klein,
het was er 7 jaar gezellig en fijn.
Aan de overkant van de straat, een huis op een berg.
Wat verbouwen vonden vele helpende handen niet erg.
Nog een zebrapad op de hobbelige straat.
Wat een bezoekje aan de overkant iets makkelijker maakt.
Het oude huis groeide uit tot een warm nest,
we voelden ons er opperbest.
Zorghotel Floortje ontstond.
Iets wat ons nog meer met ouders en kinderen verbond.
Logeren vonden we allemaal heel erg fijn,
laat dat de aanzet van de bouw van Huis Floortje zijn.
Tijd voor nieuwe avonturen!
Nieuwe sleutels en opnieuw naaste buren!
Met een glimlach kijken we nog eens achterom naar een mooie tijd.
In ons hart voelen we toch een klein beetje spijt,
maar alles op een gelijkvloers vinden we eigenlijk ook niet erg
Dat is wat anders dan daar boven op die berg.
We werken aan onze droom stap voor stap, dag per dag.
Zodat iedereen in Huis Floortje nog veel genieten mag.
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Daar sta je dan… Huis Floortje!
Het is eindelijk zover: Huis Floortje is klaar!
Nu, klaar is misschien net iets te euforisch. Er staan nog wel wat afwerkingen op de
planning. Maar we zijn heel blij te mogen zeggen dat de opstart van Huis Floortje een feit
is.
Op 3 november 2021 namen de kinderen van Huis 20 hun intrek in de leefgroepen van
Huis Floortje. Zij hebben er in ieder geval al goed hun draai gevonden.
In februari gaat ook het kortverblijf van start. Vanaf 16 februari is er om de drie weken een
kortverblijf mogelijk, van woensdagavond tot en met zondagochtend. De kinderen blijven
dan, aansluitend op hun dagopvang in de week, overnachten in Huis Floortje en sluiten
dan de volgende dag terug aan in hun leefgroepje van de dagwerking.
Het jaar 2022 wordt een opstartjaar. Daarom hebben we gekozen voor een aanbod van 1
module per maand voor 5 à 6 kinderen.
De Eglantier wil zijn specifieke en intensieve zorgaanbod (schoolvervangende dagopvang)
absoluut behouden. Een geleidelijke start van het kortverblijf lijkt ons daarom de beste
manier om dit te kunnen blijven garanderen.
Huis Floortje werd gebouwd met het oog op de nieuwe persoonsvolgende financiering
voor minderjarigen. Ondertussen is het zo goed als zeker dat die er niet zal komen. Dit
wil zeggen dat De Eglantier de omkadering en begeleiding van de kinderen tijdens het
kortverblijf zelf zal moeten dragen.
Gelukkig zijn er kinderen en jongeren die wel over een persoonlijk budget (PAB/PVB)
beschikken om hiermee hun zorg in te kopen.
Op het einde van 2022 zullen we meer zicht hebben op het financiële en organisatorische
verloop. Dan kunnen we de balans opmaken en hopelijk ons aanbod nog verder blijven
aanpassen aan de noden van de kinderen en hun gezin.

Ons moment van prettig samen zijn
Elkaar zien,
Elkaar aanraken
In een vaste structuur.
Herhaling
Biedt kansen om in dialoog te gaan.
Ik vraag jouw aandacht, jij toont jouw focus
Jij toont initiatief, ik spiegel,
Ik geef tijd, jij geeft respons
Ik ben dankbaar voor de wederzijdse openheid die
Daaruit voortvloeit
We stemmen af op elkaar
We delen blijdschap
Dit voelt als een warm dekentje
Om ons beiden heen…

Huis Floortje is het resultaat van jaren denken, doen,
werken, tellen en rekenen en hoofdbrekerijen. En er
staat nog heel wat werk op het programma.
Maar ook dankzij jullie staat ons gebouw er. We zijn
dankbaar dat we, zelfs in deze rare en vreemde tijden,
op zoveel sympathisanten en steunverleners hebben
mogen rekenen en kunnen blijven rekenen.
We hopen dan ook van harte dat we jullie in de lente
kunnen ontvangen voor een feestelijke inhuldiging!

Bron: Isabel Van Yper, MFC Zonnebloem,
inspiratiebundel Basale Stimulatie
6

Winter 2022 ı nr: 126

de eglantier vzw

ı

schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren met ernstige beperkingen

7

met dank aan Thérèse Gulinck
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Nieuws van het huis
• Een dikke proficiat aan:
Ilse Peeters en Henne Van Och, die op 20 augustus 2021 in het huwelijksbootje
stapten. Veel geluk samen!
Nina Janquart en Jens Verhelst bij de geboorte van hun zoontje Ries op 11 augustus 2021.
• Op 3 september 2021 zwaaiden we Daniel (Huis20) uit. Na 6 jaar Eglantier maakt hij de
overstap naar de volwassenwerking in Het Roerhuis.
Na de herfstvakantie namen we ook afscheid van Anaïs (leefgroep B). Die ﬂinke meid gaat nu
iedereen in BUBAO Centrum Ganspoel charmeren. Het ga jullie goed!
• We mochten ook 2 nieuwe jongeren onthalen.
Cian startte op 28 september in Huis20 en maakte na een paar weken mee de overstap naar Huis
Floortje. Heel wat veranderingen in korte tijd maar deze guitige kapoen voelt zich al goed thuis.
Jonathan komt sinds 17 november naar Huis Floortje. Na wat aapassen heeft ook hij er zijn
plekje gevonden. Welkom jongens!
• In september mochten we Magda De Roo verwelkomen als nieuwe vrijwilligster. De kinderen
van leefgroep D hebben al mogen ervaren dat ze uit het juiste ‘Eglantierhout’ gesneden is.
Verhaaltjes voorlezen, gaan wandelen, snoezelen, eten geven, helpen bij de verzorging,.. ze is
van alle markten thuis. Welkom Magda.
• Ellen Bödecker liet weten dat ze stopt met haar vrijwilligerswerk. Ze heeft de kinderen van
leefgroep A vele fijne en warme momenten bezorgd. Als er extra handen nodig waren bij
feestjes of opruimacties was ze steeds paraat. Dankjewel Ellen! Tot op het volgende tuinfeest?
• Sinds september werd ons team extra ondersteund door een aantal stagiairs. Celien
Schueremans (studente psychologie) doet haar masterstage bij Eva Collette. Britt Ginis
(studente SRW) ondersteunde Leefgroep CD en Laura Swerts startte net in leefgroep AB.
Bedankt allemaal voor jullie inzet.
• Ons oprecht medeleven aan de families bij het overlijden van
Lieve Vanden Driessche op 18 augustus 2021.
Lieve was een vrijwilligster van het eerste uur en tevens één van de vaste tuinfeestvrijwilligers.
Ze hielp aan de saladbar, bakte meermaals hopen pannenkoeken en haalde zolang ze kon
tombolaprijzen op. Zelfs op het einde van haar leven dacht ze aan De Eglantier door giften te
vragen in plaats van bloemen tijdens haar afscheidsplechtigheid. We zijn dankbaar voor wat ze
voor De Eglantier betekend heeft.
Madeleine Donny, grootmoeder van Arthur Jooris, op 14 oktober 2021
Véronique Neefs, echtgenote van Boudewijn Poffé, op 16 oktober 2021.
Véronique was nauw verbonden met De Eglantier. Niet alleen als echtgenote van Boudewijn,
maar ook als mama van Sanne en Jeroen, die allebei overleden zijn, en nadien als vaste
tuinfeestvrijwilligster behoorde ze tot de grote Eglantierfamilie.
Daniel Guerra Leon, echtgenoot van Sabine Verbiest, op 3 december 2021.Daniel
overleed heel onverwacht op 50 jarige leeftijd.
We wensen onze collega’s Boudewijn en Sabine, en haar 2 zonen, extra veel sterkte toe.
10
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Rozenbottels
• De Warmste Week draaide dit jaar rond één centraal thema: “Kunnen zijn wie je bent.”
Er kon opnieuw geld ingezameld worden om concrete projecten te realiseren
rond dit thema.
We waren zeer blij dat ook wij geselecteerd werden als één van
de 200 projecten voor dit mooie initiatief.
De kinderen en jongeren in De Eglantier gebruiken geen verbale
taal, maar dat betekent niet dat ze niets te vertellen hebben, integendeel!
Om hen een stem te geven bestaan er heel wat communicatiemiddelen. Die zijn erg duur en het vraagt heel wat tijd om ze in te oefenen.
Met de opbrengst van De Warmste Week zullen we, onder leiding van
onze geweldige logopedisten, een ‘ mini uitleenbibliotheek van communicatiemiddelen’ opstarten.
Zo krijgen de kinderen de kans om gedurende een langere periode te oefenen en zo op hun eigen
tempo te groeien en nieuwe vaardigheden te verwerven.
Hartelijk dank in naam van alle Eglantier-kinderen en jongeren aan iedereen die een DWW-actie
steunde of er zelf ééntje organiseerde.
• Samen Altijd Warmer vzw is een burgerinitiatief dat sinds augustus
2020 acties van burgers, bedrijven en bewegingen verenigt om geld
in te zamelen voor Goede Doelen uit Regio Leuven.
De tweede editie van Samen Altijd Warmer loopt nog tot 19.02.22.
De actie voor De Eglantier staat in hun catalogus op bladzijde 30:
https://cdn.nimbu.io/s/32r1uzx/assets/1637589118896/Wintercatalogus_ISMGD.pdf
Door dit initiatief kan je nog tot half februari bij ons terecht voor de aankoop van de B-3060 gin.
• Al 2 jaar op rij konden we in december geen kerstfeestje organiseren voor de ouders in De Eglantier. We zorgden dit jaar wel voor een alternatief in januari: ”Winterhappening Huis Floortje”.
Een coronaveilige rondleiding door Huis Floortje, gecombineerd met een individueel sfeermomentje per gezin. Zo konden de ouders op voorhand al eens kijken waar hun kind tijdens een
kortverblijf verzorgd en opgevangen zal worden.
• Geen Eglantierkalender voor 2022. Op het moment dat de kalender samengesteld moest worden
zag het er niet naar uit dat er markten zouden doorgaan, wat toch de voornaamste verkooppunten zijn. Ondertussen kregen we al wel veel vragen binnen. Dus volgend jaar kunnen jullie terug
bij ons terecht voor jullie geliefde kalender.
• Ook het vrijwilligerswerk leidt onder de coronacrisis. Gelukkig kunnen wij blijven rekenen op ons
vast vrijwilligersploegje... Nochtans is het voor hen ook niet altijd evident. Met z’n allen gezellig
bij praten met een tasje koffie in hun vrijwilligerslokaal, samen vergaderen om nieuwe decoratieprojectjes te plannen, gewoon met z’n allen in ‘huis’ zijn en mekaar tegenkomen is er vaak niet
meer bij. Het werk blijft, maar het leuke, sociale aspect van hun vrijwilligerswerk valt weg.
de eglantier vzw
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Toch geven ze niet op en blijven de moed erin houden, geen klusje is hen teveel: mee helpen verhuizen, orde scheppen in de chaos op zolder, tuinen en terrassen onderhouden, inspringen in de
keuken, leefgroepwerking ondersteunen, zorgen voor sfeer en gezelligheid in huis en ga zo maar
door… Dank je wel om op jullie te mogen rekenen. Jullie maken ECHT het verschil!

• Misschien hebt u het zelf al opgemerkt: sinds kort beschikken we over een nieuw telefoniesysteem. Vanaf nu zal de warme stem van onze logopediste Eline je welkom heten bij De Eglantier en
je door een keuzemenu loodsen. Via het keuzemenu kom je dadelijk terecht bij de juiste persoon
(administratie, directie, leefgroepen).
Ook als je op bezoek komt kan je aan de voordeur dadelijk de juiste bel kiezen van de dienst/
leefgroep waarvoor je komt. Zij kunnen dan de deur voor je open maken.
Op sommige momenten zou het kunnen dat je niet met je gekozen leefgroep verbonden wordt,
maar met de administratie. Dat doen we bewust om de rust in de leefgroepen te kunnen bewaren. De mensen van de administratie helpen je dan graag verder.

• Hartelijk dan aan allen die via domiciliëring of met een jaarlijkse gift hun steentje bijdragen en in
het bijzonder aan allen die ons de voorbije maanden extra steunden:
-

Dirk Lefebure, Artiestentoer ,mei 2021
Geert Rits, inzameling n.a.v. verjaardag
Chiro Leefdaal, winterfestijn
De Levensgenieters, champagneverkoop n.a.v. afgelasting kerstmarkt Bertem
Wouters Kluwen, in de plaats van een afgelaste nieuwjaarsreceptie
Familie Swinnen, zondagbrunch
Engie Belgium en Ronny Vestraets, power2act
Scouts Vlierbeek, bieravond
Open Tervuren, kerstchalet
Wandelclub Old Time Stappers, organisatie wandeltocht
Broers en medestudenten van Arthur Rappe, het warmste kot voor Arthur
Euroclear
Giften ter attentie van het overlijden van :
Lieve Vandendriessche, Véronique Neefs en Daniel Guerra Leon
We wensen nog heel veel sterkte aan de families en vrienden.

• Op vrijdag 10 september 2021 kwamen een aantal werknemers van SAP heel wat werk verzetten
in de nieuwbouw. Na een lange periode nog eens een geweldig team over de vloer krijgen deed
deugd. Het maakt voor ons altijd een groot verschil als er in één dag zoveel werk verzet wordt.
Dank je wel SAP!

• In de zomer van vorig jaar lanceerden we een oproep bij ouders, familieleden, vaste vrijwilligers
en personeel om nieuwe namen te verzinnen voor de verschillende leefgroepen.
Reeds van bij de verhuis naar het huidige Eglantier-hoofdgebouw wilden we toffe namen zoeken
voor elk leefgroepje.
Leefgroep A, B , C, D en met de komst van Huis Floortje nu ook E en F, klinkt een beetje vreemd
voor het warme huis dat wij willen zijn.
Na een brainstormperiode, een eerste grote selectie door de gebruikersraad en een stemmingsronde door de opnieuw grotere groep is de kogel eindelijk door de kerk!
Vanaf nu kunnen de Eglantierkinderen terecht in

De Boomhut / Het Boshuis / De Tipi /
De Wigwam / De Chalet en De Uitkijk!
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Goed om te weten
Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Een kind leert spelend ervaringen opdoen en zijn omgeving ontdekken. Maar niet alle kinderen kunnen even vlot spelen
en ook niet alle speelgoed is voor hen geschikt.
De spelotheek van Leuven is er voor wie - door een handicap, ziekte of ander ontwikkelingsprobleem – spelen minder vanzelfsprekend is.
Je kan er terecht om aangepast en aantrekkelijk speelgoed uit te proberen of uit te lenen.
Een ervaringsdeskundige helpt je ook graag bij het kiezen van het juiste speelgoed.
Openingsuren en meer info vind je op
https://leuven.bibliotheek.be/spelotheek
Stadionlaan 4 - 3010 Kessel-Lo
016 56 19 90
spelotheek@leuven.be
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De Eglantier is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren (0-25 jaar)
met een ontwikkelingsachterstand, een ernstig mentale of meervoudige beperking. In
Huis Floortje bieden we een beperkt overnachtingsaanbod.
We hebben zes leefgroepen met hun vaste opvoed(st)ers. We gaan uit van geborgenheid
en herkenbare regelmaat om ieder kind de kans te geven alles wat in hem/haar sluimert
te ontdekken of tot ontwikkeling te brengen. Onze belangrijkste doelstelling is net die lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling, vanuit de mogelijkheden en de eigenheid
van ieder kind te stimuleren. Dat gebeurt in nauw contact met de ouders.
De Eglantier is alle werkdagen open, behalve een korte sluitingsperiode tussen Kerstmis
en nieuwjaar en een tiental brugdagen.
De Eglantier maakt deel uit van het Multifunctioneel Netwerk OnderW.E.G., een samenwerkingsverband met Windekind, De Eglantier en Centrum Ganspoel.
Wie De Eglantier een warm hart toedraagt, kan een gift doen. Een gift voor De Eglantier
kun je storten op onze rekening BE55 0910 1873 2244. Vergeet niet in de “mededeling”
je rijksregisternummer te noteren. Dat is belangrijk voor je fiscaal attest. In het voorjaar
krijg je van ons een fiscaal attest voor elke gift van € 40 of meer.
Het krantje verschijnt drie keer per jaar. Het is een gratis informatie- en contactblad voor
ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors (min. € 40 /j.) en contactpersonen van De Eglantier.
Coigesteenweg 19, B-3061 Leefdaal ı ON 0418.747.911 ı RPR Leuven ı Lid van MFN OnderWeg
www.eglantier.be ı info@eglantier.be ı T : 02 767 47 05 ı Belfius BE28 7805 9211 7820

