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Erkend en gesubsidieerd door het

Voorwoordje

Nieuws van het huis

De “grote zomervakantie“ is alweer voorbij.
Op De Eglantier hebben wij hier niet stil gezeten.
Niettegenstaande de hitterecords onze activiteiten tijdelijk op een lager pitje gezet hebben
was het hier een drukke periode. Eentje van veel activiteiten, mooie ontmoetingsmomenten
en nieuwe ervaringen voor de kinderen.
Het was een mooie zomer, dank zij de extra inzet van personeel en vrijwilligers.

• Sabine Verbiest kookt voor De Eglantier sinds 2 mei. De kinderen hebben haar kookkunsten
ondertussen al getest én goedgekeurd!
De voorbije maanden zijn er ook een aantal nieuwe begeleiders gestart in functie van
vervangingen en ondersteuning van de leefgroepen: Leen De Letter, Kim Cuypers
en Melissa Ameziyan. Elizabeth Noelmans maakte de oversteek van huis 20 naar
leefgroep D als vervangster van Jennifer. Eline Van Meerbeek vult Jennifers’ functie als
teamcoödinator in.
Welkom aan alle nieuwe gezichten!

U kan er hier alles over lezen in dit krantje.
Verder willen we jullie ook graag uitnodigen voor ons jaarlijkse tuinfeest op 15 september.
Tot dan,

• Ook bij de kinderen zijn er nieuwkomers:
Willem startte op 6 mei deeltijds in leefgroepje A. Met zijn 20 maanden is hij de allerkleinste
spruit in De Eglantier. Kandidaten genoeg als hij een schootje nodig heeft.
2 september was de eerste dag van Korneel in leefgroepje B. Een flink jongentje van 2,5
jaar. We hopen dat hij zich snel thuis voelt tussen zijn nieuwe vriendjes.

Het Eglantierteam
Safa wensen we het allerbeste toe. Zij maakt de overstap naar het buitengewoon onderwijs
Ter Bank.

• Op 25 mei 2019 overleed Vic Daels- Gekiere op 96 jarige leeftijd. Vic was een van de eerste
vaste vrijwilligers van de Eglantier. Ze kwam regelmatig koken, deed opvang in de leefgroep
tijdens de vergaderingen en was jarenlang onze Eglantier Sinterklaas. Onze deelneming aan
de familie.

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 eva.bierwerts@eglantier.be
Dank bij voorbaat.
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• Gilbert Geldof, grootvader van Arthur Jooris (huis20), overleed op 18/7/2019. Ons
oprecht medeleven aan Arthur en de familie.
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Op 19 juli hadden we een leuk
feestje voor Safa en zongen we
samen een mooi afscheidsliedje.

We hebben een mooie Safa uit Leuven ; en ze komt (2X)
Een mooie Safa uit Leuven, een mooie Safa uit Leuven,
een mooie Safa uit Leuven en ze komt
Zingen Safa Safa safa joepi yé (2X)
Zingen Safa Safa Safa, Safa, Safa, Safa, Safa, Safa, Safa joepi yé
Met haar drie jaartjes, klein maar dapper; ja, ze komt (2X)
Drie jaartjes klein maar dapper, drie jaartjes klein maar dapper,
drie jaartjes klein maar dapper … Ja ze komt
Ze kan heel veel vertellen via smog ; als ze komt (2X)
vertellen via smog , vertellen via smog, veel vertellen via smog ;
als ze komt
Ze is zo blij als ze mag werken met Els ( 2X)
Blij als ze mag gaan werken, blij als ze mag werken ,
blij als ze mag werken, met Els
Elke dag gaat ze tekenen bij Alex. (2X)
Elke dag gaan tekenen, elke dag gaan tekenen,
elke dag gaan tekenen bij Alex
Ze kan het zelf , ze kan het helemaal alleen ( 2X)
Ze kan het helemaal alleen , helemaal alleen,
helemaal alleen, helemaal alleen als ze komt
Ze komt hier eten, eten, eten; als ze komt (2X)
Ze komt hier eten eten eten, eten eten eten, eten eten eten ;
als ze komt
Ze komt hier drinken drinken drinken ; als ze komt ( 2X)
Ze komt drinken drinken drinken, drinken drinken drinken
drinken, drinken drinken drinken drinken; als ze komt
Ze maakt hier vriendjes om te spelen; als ze komt ( 2X)
vriendjes om te spelen vriendjes om te spelen, vriendjes om te spelen
vriendjes om buiten te spelen; als ze komt
Ze komt graag knuffelen, knuffelen, knuffelen; als ze komt (2X)
Ze komt knuffelen knuffelen knuffelen, knuffelen knuffelen knuffelen,
knuffelen knuffelen knuffelen; als ze komt
Ze gaat naar huis met haar vriendje Jakub (2X)
Ze gaat naar huis met haar vriendje, naar huis met haar vriendje, naar
huis met haar vriendje; Jakub
We hebben een slimme tiener Safa ; in de groep (2X)
Een slimme tiener Safa, slimme tiener Safa, slimme tiener safa ;
in de groep.
Ze gaat nu met de bus van Terbank ; naar de klas (2X)
Met de bus van Terbank, de bus van Terbank ; naar de klas
Zingen dag dag Safa, ‘t gaat je goed, zingen, dag dag Safa,
‘t gaat je goed, zingen dag, dag Safa dag dag Safa, dag dag Safa,
gaat je goed!
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Zomer in de Eglantier is Beestig leuk ...
Er stonden in juli 2 uitstappen op het
programma. De week van 29 juli gingen we
op dinsdag naar Jacqueline en op donderdag
naar het Silsom hof. Op beide plaatsen konden
we een bezoekje brengen aan de dieren.
Dieren hebben op velen een magische kracht.
Ze brengen ons terug in het NU en laten ons
genieten van het moment van Samen- zijn.
Bij beide uitstappen kregen we weer de
hartverwarmende hulp van onze vrijwilligers,
waarvoor dank. Zowel groot als klein keken
uit naar deze uitstappen.
Op dinsdag was de zon al van ’s morgens van
de partij. Kinderen, personeel en vrijwilligers
kwamen toe op de Eglantier. De kinderen
werden klaargemaakt om naar Jacqueline
te vertrekken. Jacqueline is een trouwe
vrijwilligster van vroeger. We werden door
haar hartelijk ontvangen.
De kinderen konden rollen bollen op het gras.
De schapen werden naar voor gehaald in de
wei.
Een geit kwam de kinderen strelen met haar
sik. Van op afstand keek een klein paard mee
vanuit haar stal. We werden verwend met
fruitsap, druiven, koffie, koekje, .... En op het
einde kwam een knuffelhond iedereen dag
zeggen.
Op donderdag was de volgende uitstap. Met
een extra grote groep van vrijwilligers konden
we met 12 kinderen en jongeren op uitstap
naar het Silsomhof. Dit is een kijk-, doe- en
speelboerderij in Erps Kwerps.
Op de bus werd de goede sfeer al ingezet
met liedjes over boerderijdieren. Silke had het
meteen begrepen en joelde vol enthousiasme
tot we ginds aankwamen.
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Een vriendelijke vrijwilliger, gidste ons met
veel kennis, geduld en kunde doorheen
de verschillende weitjes van deze mooie
kinderboerderij. De verharde paden maakten
het ons extra gemakkelijk om alle dieren vlot
te bereiken.

Onze laatste stop waren de kalveren, allemaal
jonge stieren. In grote binnenstallen lagen
ze per drie of per vier in het stro. Ze bleken
fan van K3, want toen we een liedje van hen
zongen stonden ze prompt met zijn allen
recht en kwamen loeiend naar ons toe. Ook
zij lieten zich aaien, of gaven een lik met hun
ruwe, kleverige tong. We kregen ruim de tijd
om alle indrukken rustig op te nemen… Toen
was het al weer tijd om terug naar De Eglantier
te vertrekken. Moe maar voldaan waren we,
op het busje was het deze keer opvallend stil...

De schaapjes verwelkomden ons blatend aan
hun hok. Echte knuffelschaapjes waren het,
Chao had veel oog voor hun warme wol en
witte oortjes.
De dieren kwamen gezellig tussen de
rolstoelen staan en Arthur was populair, ze
volgden hem overal mee… tot aan de poort
van de volgende weide.

Het was een fijne voormiddag… en zeker
voor herhaling vatbaar!

Twee pony’s werden uit de stal gehaald. De
grootste, een zwart-witte tinker, had mooie
vlechtjes en mocht geknuffeld en geaaid.
Julia mocht heerlijk op zijn rug vertoeven, ze
genoot met volle teugen van de warmte en
de vacht van haar grote vriend. De kinderen
keken hoe de paardjes smakelijk gras aten…
tot zelfs stiekem op het weitje van hun buren,
de geitjes!

De kinderen konden
voelen,
horen,
ruiken,
zien
en
proeven

Eén van de geitjes was op het Silsomhof
geboren en heel tam. Ze liet zich dragen tot
bij de kinderen. Er lag een grote kale boom
in de geitenweide. Als er bezoek is hebben
de geitjes geleerd om daarop te springen. Dat
deden ze nu ook, ze begonnen onderling te
bokken en te spelen… Wat konden we het
goed zien!

Het was
BEESTIG-LEUK!

Aan de kippen weide zat een mooie grote
zwarte hond in zijn hok. De kip liet zich door
vele kinderen aanraken… Verrassend zacht,
die pluimpjes! Phoebe ging als een echte diva
op de foto met een konijn.
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Met een DUOLEGAAT betalen JE ERFGENAMEN
MINDER ERFBELASTING

Rozenbottels

HET DUOLEGAAT EEN WIN–WIN FORMULE
Heb je geen erfgenamen in rechte lijn, dan gaat de fiscus met het grootste deel van je erfenis
lopen tenzij… je in je testament een deel van je erfenis aan een goed doel toewijst. Dit systeem
noemt men een DUOLEGAAT.
Dankzij een DUOLEGAAT houden je erfgenamen in zijlijn netto meer over dan als ze de hele
erfenis hadden ontvangen.
Wie dus enkel erfgenamen in zijlijn heeft, doet er goed aan een deel van zijn vermogen na te
laten aan De Eglantier.
Alle erfgenamen varen daar financieel wel bij.
50 tot 55 procent van de netto erfenis nalaten aan je erfgenamen in zijlijn, de rest aan De Eglantier is voor alle partijen een financieel interessante verdeelsleutel.
Dat komt omdat in Vlaanderen legaten aan vzw ’s zoals De Eglantier slechts belast worden aan
8,5 procent. Dit tarief is dus veel lager dan de tarieven voor erfgenamen in zijlijn. Die kunnen
oplopen tot 55 procent.
Een voorbeeld:
als je 250.000 euro nalaat aan je neven en nichten, dan betalen zij 142.500 euro erfbelasting. Ze
houden dus maar 107.500 euro over. Het DUOLEGAAT kan ervoor zorgen dat ze meer overhouden en dat tegelijkertijd een goed doel er financieel beter van wordt.
Je kan als volgt te werk gaan:
Verdeel je erfenis in je testament in twee helften: de ene helft (125.000 euro) voor je neven en
nichten en de andere helft (125.000 euro) voor de vzw De Eglantier.
Wijs de vzw De Eglantier aan als algemene legataris en leg haar de verplichting op alle erfbelasting te betalen. Je neven en nichten ontvangen netto 125.000 euro. De Eglantier ontvangt ook
125.000 euro maar moet 61.250 euro betalen op het deel van de erfenis aan je neven en nichten
en 11.000 euro op haar deel.

• Op 20 juli vertrokken 2 teams met hun auto om deel te nemen aan de Mongolië Rally ten voordele
van De Eglantier.
Ze vertrokken vanuit De Eglantier om naar hun startplaats in Praag te rijden. Daar startte officieel
hun 12.000 km lange tocht. Ten zuiden van de Zwarte en de Kaspische zeeën rijden ze langs
verschillende locaties in Mongolië om uiteindelijk toe te komen in Ulan Ude Rusland.

Op 5 augustus waren ze in Teheran(Iran)
Je kan hun avonturen volgen op
www.facebook.com/thereandbackagainmongolrally2019

De formule van het DUOLEGAAT is dus zeker interessant als men iets wil nalaten aan een familielid of vriend (in) die anders een hoog bedrag aan erfbelasting moet betalen.
EEN GOEDE RAAD
Regel je erfenis via een notaris.
Hij kan je met raad en daad bijstaan bij het opstellen van het DUOLEGAAT en vooraf voor jou
een aantal berekeningen maken … Het is belangrijk dat je de vzw duidelijk identificeert in het
testament (de juiste benaming, de juiste maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer).
Vzw De Eglantier Coige-steenweg 19 3061 Leefdaal-Bertem
Ondernemingsnummer: 0418.747.911
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• Een aantal mensen van BNP Paribas Fortis kwamen 13 juni op teamdag in De Eglantier. Ze maakten onze tuin zomerklaar. Altijd fijn om extra werkwillige handen in huis te hebben. Bedankt!
• Op 23 augustus sloten we de zomervakantie af met een fijne familiedag. Naar aanleiding van ons
40 jarig bestaan vonden we dat de Eglantierkinderen ook wel iets extra verdienden. We gingen
met z’n allen op stap naar Sens-city in dienstencentrum St .Oda in Overpelt. Sens-city is een echte
zintuigenstad. Een dag vol nieuwe ervaringen, belevingen en fijne ontmoetingen.
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• De Eglantierkalender 2020 is reeds uit. De kalender omvat mooie streekfoto’s, vermelding van
schoolvakanties en andere data. De kalender is te koop op het tuinfeest en tijdens verschillende
verkoopmomenten in de omliggende gemeenten: bv rommelmarkten, huis aan huis verkoop,….
Met dank aan Rudy Van Elsen, Kris Buelens en Thérèse Gulinck voor het ter beschikking stellen
van de foto’s en aan Thérèse voor de samenstelling.
Een bijzondere dank aan alle vrijwilligers die steeds paraat staan om ze te koop aan te bieden op
de verschillende evenementen.
• Het leek ons een goed idee om ons jaarlijks vrijwilligersfeest te koppelen aan de officiële week
van de vrijwilliger. Deze week, waarin vrijwilligers over het hele land eens extra in de bloemetjes
worden gezet, valt steeds rond eind februari/begin maart. We zullen het volgende vrijwilligersfeest
dan ook in die periode plannen. We delen zo snel mogelijk een concrete datum mee.
• Hartelijk dank aan allen die trouw via domiciliering of met een jaarlijkse gift hun steentje bijdragen
en allen die ons de voorbije maanden extra financieel steunden:
-

Mevr. F Moeys tgv haar 65ste verjaardag
Vzw Guldendelle Kortenberg, bij de stopzetting van hun vzw
De kinderen van de vrije basisschool Terbank- Egenhoven
Levis Strauss, community day
De organisatoren van het Lenteconcert in Duisburg
De whiskyliefhebbers van Caskaid
Politiezone Tervuren
An Vander Aa en Filip Bossuyt, t.g.v. hun huwelijk
Alle trouwe sportievelingen van de firma Huntsman
Mevr, E. Dompas n.a.v. een feest voor haar 70ste verjaardag
Dhr. H. Perwez, t.g.v. van zijn verjaardag

De warmste week is de voorbije jaren uitgegroeid tot
de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen,
ondersteund en gedragen door alle VRT netten.
De acties in het kader van de warmste week
zijn belangrijk voor alle vzw’s, ook voor De Eglantier.
Wij doen hier dan ook een warme oproep aan alle creatievelingen,
feestvierders, superorganisatoren om een actie in het kader van de
warmste op te zetten ten voordele van De Eglantier.
Vanaf 18 september kan je je actie registreren
op de website van de warmste week.
Ga naar https://dewarmsteweek.stubru.be/ ga naar het goede doel:
De Eglantier en registreer je actie.
Wil je er zelf ook graag zijn, dan kan je dit evenement
beleven in Kortrijk tussen 18 en 24 december
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SAMENWERKING MET KINDERDAGVERBLIJF DE BAL – Tielt Winge
Voor kinderen met en zonder beperkingen van 0 tot 4 jaar
In 2018 werd door Kind en Gezin en het VAPH aan voorzieningen de vraag gesteld wie zich wou
engageren om te werken aan projecten van inclusieve kinderopvang.

Brusselsesteenweg 58
3080 Tervuren
T. +32 (0)2 767 14 14
F. +32 (0)2 767 88 43

Als kandidaat moest je bereid zijn om in open dialoog met kinderopvangcentra en met de nodige
dosis enthousiasme inlcusieve kinderdagopvang te ondersteunen.

info@ifacservice.be
www.ifacservice.be

Wij werden samen met anderen geselecteerd om de uitdaging aan te gaan als pionier in deze
vorm van partnerschap.
Begin 2019 zijn we gestart. We ondersteunen de inclusieve kinderopvang De Bal in Tielt-Winge,
met de hulp van een inclusiecoach. De inhoud van de ondersteuning wordt volledig zelf bepaald
door alle betrokkenen, waarbij zo creatief mogelijk tewerk wordt gegaan.

Immobiliën
����������
�������������
Estate Agents
������������������
Agence Immobilière

addvertentie_ndl_certes.indd 1

Emmanuel deelt nu kusjes uit
in het Prieeltje

Het project is nog volop in opstart waarbij mogelijkheden worden afgetast en uitgeprobeerd.
Zo geven we expertise door aan begeleiders van De Bal door af en toe samen gebruik te maken
van de snoezelruimte in het Balanske. Hierbij ‘shadowen’ de begeleiders elkaar, observeren ze
en wisselen ze ervaringen uit. Op deze manier krijgen de kinderen van de Eglantier eveneens een
inclusieve ervaring.
6/14/07 4:16:11 PM

sen die hij goed kende, kregen al snel dikke
kussen!
Emmanuel, we gaan je hier serieus missen!
Veel plezier in het Prieeltje, en tot binnenkort
op je uitgestelde afscheidsfeestje!
Dikke kussen en knuffels van ons allemaal!

In de zomer van 2012 startte Emmanuel Tuts
in leefgroep A.
De klein krullebol stal al snel ieders hart.
Samen met zijn mama ontdekte hij de dagelijkse activiteiten en werd Arthur zijn dikke
vriend.
Zijn muziekje had hij steeds bij als morele
Blockmansstraat 13 3070 Kortenberg
steun.
T 02
Doorheen de thema’s werd Emmanuel
een 759 54 14
echte D.J.! Ook de chocoladefabriek
was
druk@vangrunderbeeck.be
voor E.T. een superthema, proeven van de
www.vangrunderbeeck.be
chocolade hoorde er zeker bij mmmmm.
Emmanuel werd een echte verleider, de men12

Vormingen georganiseerd door De Eglantier worden voorgelegd waarbij begeleiders van De Bal
kunnen aansluiten en meer specifieke info kunnen op doen.
Een andere meerwaarde van het project is de mogelijkheid tot nauwere opvolging van kinderen
met een extra zorgvraag.
Wanneer een kind vanuit de Bal dan de overstap zou maken naar de Eglantier, zijn we reeds
betrokken van bij de start en kennen we het kind al een beetje. Dit zorgt voor een vlottere
overgang bij doorstroming.
Dit project zal gedurende 2 jaar lopen. Op regelmatige tijden worden alle initiatiefnemers
uitgenodigd om deel te nemen aan uitwisselmomenten die georganiseerd worden door het Vaph.
Op basis van de kennis die hier naar voren komt, nl. over de inhoud van deze samenwerkingsvorm,
over knelpunten, over meerwaarde etc zal er op termijn een kader “getekend” worden waarbij
de inclusieve kinderdagopvang nog meer uitdrukkelijk zal aanwezig zijn in het zorglandschap.
Wordt vervolgd!
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Enkele sfeerbeelden van
een super gezellige familiedag in Sens-city in Overpelt.…

De Eglantier is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren (0-25 jaar)
met een ontwikkelingsachterstand, een ernstig mentale of meervoudige beperking. In
zorghotel Floortje bieden we een beperkt overnachtingsaanbod.
We hebben vijf 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. Giften voor De Eglantier
kunnen gestort worden op IBAN BE28 780-5921178-20 BIC GKCCBEBB t.n.v. “De
Eglantier”. Vanaf € 40 is een gift fiscaal aftrekbaar.
Het krantje verschijnt in januari, mei en september. Het is een gratis informatie- en contactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors (min. € 40 /j.) en
contactpersonen van De Eglantier.
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Tuinfeest
zondag 15 september 2019
van 12 tot 20 uur
Bij deze willen we jullie alvast heel hartelijk uitnodigen op ons tuinfeest.
Traditiegetrouw is dit jaarlijks een ontmoetingsplaats voor allen die de Eglantier
een warm hart toedragen. We staan dan ook graag klaar om jullie een gezellige
namiddag te bezorgen met lekkernijen en animatie voor jong en oud.
Doorlopend zijn er met kinderspelen, springkasteel, kindergrim en een altijd prijs
tombola. Clown Alberto komt ballonfiguren plooien en tussen 14.30u en 16.30u
komt karikaturist Marin zijn kunsten tonen. Jean -Carl Bernard omlijst dit alles
met een vrolijke accordeon noot.
Na het succes van vorig jaar, kunnen we weer beschikken over een tent
met houten vloer. Zo zijn we niet afhankelijk van het weer om iedereen een
aangename en droge zitplaats te geven.
We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen!
Het Eglantierteam
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