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Voorwoordje
Beste sympathisant,

Veertig jaar Eglantier. Ons feestjaar zit er bijna op.

Het is mooi geweest, bij momenten heel ontroe-
rend zelfs. De fijne ontmoetingen op het lentecon-
cert, de dag van de zorg, de familiedag, de fuif, het 
tuinfeest: ze blijven ons zeker bij. 

Veertig jaar Eglantier, een thuis voor bijzondere 
kinderen. Een plek waar de kinderen en jongeren 
omringd worden met veel liefde en respect, onder-
steund door een grote dosis inzet, kennis en pro-
fessionaliteit. Ook voor de toekomst staan we daar 
garant voor. 

Dat werd nog maar eens bevestigd op onze vor-
mingsdag in oktober. Jonge collega’s en wat ou-
dere, anciens en “groentjes”, allemaal gingen we 
aan de slag met de visietekst van De Eglantier. Die 
visietekst werd tot in de kleinste details geanaly-
seerd en besproken. De tekst zelf werd gemoderni-
seerd, maar de essentie bleef overeind.

Samen bevestigden we de visie: waar De Eglantier 
voor gaat en waar De Eglantier voor staat, dat blijft 
ook voor de toekomst overeind. Alex, één van de 
laatste mensen van het eerste uur, mag met een 
gerust hart op pensioen vertrekken. 

We blijven verder bouwen aan De Eglantier en blijven ons inzetten voor kinderen en jongeren 
met complexe zorgnoden en hun familie.  De realisatie van huis Floortje zal hieraan in belangrijke 
mate bijdragen.

En zo kijken we hoopvol en toch ook een beetje met spanning 2020 tegemoet.

Fijne feestdagen,

Het Eglantierteam

Onze visietekst staat ook op onze website: 
 http://web.eglantier.org/?q=content/missie-en-visie 

Emmanuel naar Kenya…
Emmanuel kwam twee jaar lang elke dag naar Huis 20. Hij verhuisde samen met zijn familie 
terug naar Kenya. In de leefgroep maakten ze er een mooi afscheidsfeestje van. Het ga je goed,  
Emmanuel!

Energetic
Emmanuel entered our group like a whirlwind. Every day he brought us a new portion of 
energy. Running through the group like a superhero with his blanket as a cape.

Motivated
Working with the teacher, the speech therapist or with us, when Emmanuel was in the mood, 
he could be very motivated. We had to be very inventive in giving him different work tasks. He 
takes on every challenge!

Mysterious
Staring and thinking of a plan. Then as quick as the wind to execute it.

Affectionate
Cuddles under a blanket, coming to sit on our lap in the couch, comes over to give us a hug.
We will miss our cuddle bear!

Nonchalant
Entering the group like a real teenager, dragging his feet over the pavement, holding his back-
pack in one hand, taking his time to open the gate and enter our building.

Unlimited
His inventions are beyond limits. He keeps us alert. When we 
thought we found a solution for a specific problem, he always 
found something better to keep us on our toes.

Eager

Eager to learn, eager to play, eager to cuddle,…..

Loved

We love Emmanuel
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Een mobiele snoezelkast in De Eglantier
Snoezelen betekent: ontspannen in een ruimte met voorwerpen, beelden, kleuren, 
geuren en geluiden die de zintuigen aangenaam prikkelen. Snoezelen doe je om rust 
en ontspanning te geven, maar ook om verveling tegen te gaan, contact te leggen en 
de zintuigelijke waarneming te verbeteren.

Toen De Eglantier van start ging, werd er al 
vrij snel gesnoezeld met de kinderen. Dat was 
toen nieuw in Vlaanderen. Ook nu nog, en ze-
ker in leefgroep C, proberen we dat regelmatig 
te doen. In de Eglantier hebben we een mooie 
snoezelruimte met een waterbed. Maar die 
ruimte heeft ook wat beperkingen. Ze wordt 
door de verschillende groepen gebruikt en is 
dus niet altijd vrij en de ruimte is vrij beperkt 
wat maakt dat we er niet met de hele groep 
van 5 kinderen in kunnen. We moeten uit onze 
leefgroep-ruimte weggaan om naar een an-
dere ruimte te gaan, wat praktisch niet altijd 
haalbaar is. Als er kinderen van onze leefgroep 
aan het slapen zijn, dan blijven we toch graag 
kort in de buurt. 

We zijn dan ook heel blij dat we sinds enige 
tijd gebruik kunnen maken van een mobiele 
“snoezelkast’ van de firma Barry Emons. We 
hebben die kast kunnen kopen dankzij een 
gift, waarvoor onze hartelijke dank.

Het grote voordeel is dat we in onze leefgroep 
kunnen blijven. We rijden gewoon de kast bin-
nen, de kinderen worden rond de kast gezet 
en de ruimte kan eventueel worden  verduis-
terd. Onze leefgroep wordt omgetoverd tot 
een echte snoezelruimte. Ook de kinderen die 
liever in hun bed blijven liggen, kunnen mee-
doen.

Het is fantastisch hoe je door het gebruik van 
enkele snoezelmaterialen een hele snoezels-
feer kan creëren.

Voor het “zien” gebruiken we een blacklight 
waardoor gewone draden ineens reflecterend 
worden. Met een projector projecteren we 
verschillende lichten op het plafond. Maar het 
grote pronkstuk is toch de bubbelunit die je 
uit de kast kan halen. Arthur kijkt verwonderd 
naar de veranderende kleuren in de bubbe-
lunit, maar hij houdt ook van de rustgevende 
geluiden die de bubbels maken. Ook Yasmine 
kijkt graag en draait mooi haar hoofdje om be-
paalde projecties beter te kunnen bekijken op 
het plafond. Een hele prestatie voor haar en 
heel mooi om te zien.

In de snoezelkast zitten ook veel materialen 
en instrumenten die het “horen” prikkelen.  
Absolute top is een houten kikker die een 
bepaald geluid maakt, als je er met een soort 
van stokje over strijkt. Ook de sambaballen 
zijn populair. Arthur vindt het heel grappig 
om met de sambaballen op zijn tafel te slaan; 
tot grote wanhoop van sommige andere kin-
deren, maar hij vindt het geweldig. Adnan is 

dan weer grote fan van de regenmaker.  Als je 
hem de regenmaker laat horen, begint hij te 
lachen.  Ook Phoebe  luistert aandachtig als je 
de regenmaker naast haar oor houdt. Dan is er 
ook nog de kleine marimbula: dat is een kleine 
Caraïbische bas met een specifiek geluid waar 
sommige kinderen stil van worden. Voor To-
mass  was het wat zoeken naar wat hem zou 
kunnen ontspannen. Uiteindelijk bleek hij de 
marimbula wel fijn te vinden.

Uiteraard is er ook nog het “voelen”. In de 
kast zit een grote handpop, een jongen die we 
Barry hebben genoemd. We gaan met de pop 
bij iedereen langs. Lynn vindt het fijn om een 
hand te krijgen van Barry en begint spontaan 
te lachen als ze hem ziet. Daarnaast heb je nog 
heel wat ander zacht voelmateriaal zoals een 
kussen en een zacht speelgoedje.

Heel tof is een doosje met allerlei houten ob-
jectjes die voorzien zijn van een voelkantje 
met verschillende materialen: je hebt houten 
plankjes met zacht voelmateriaal zoals wol en 
houten objectjes met ruw voelmateriaal zoals 
houten pinnetjes. Als je die zachtjes aanbiedt 
aan Yasmine, laat ze het voelen wel toe.

In de kast zit ook een aromaverstuiver om de 
kinderen te laten “ruiken”.

In feite gaat er een hele andere wereld open als 
we de snoezelkast gebruiken, met mooie lich-
teffecten, bijzondere zachte geluiden, objectjes 
om aan te voelen en specifieke geuren. Voor elk 
kind is er wel iets wat hem of haar bevalt.

Zelfs als je niet zo veel tijd hebt kan je een aan-
tal elementen kiezen en hiermee van start gaan, 
eventueel in een klein groepje. Onze snoezel-
kast is een geweldig surplus, iets extra’s, naast 
onze mooie snoezelruimte.  Zeker de minder 
mobiele kinderen hebben baat bij een dergelijke 
verplaatsbare kast. Bij ons in leefgroep C zou-
den we ze al niet meer kunnen missen.

Katia en Eline
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De Eglantier en de Warmste Week 

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.

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 de lente, de zomer en de herfst. Het is een gratis informatie- en 
contactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors (min. € 40 /j.) 
en contactpersonen van De Eglantier.

De Warmste Week is weer in aantocht. Van 18 tot 24 december 
2019 deze happening heeft plaats in Kortrijk. Ook dit jaar is De 
Eglantier geregistreerd als goed doel. Het is fijn te zien dat er 
weer heel wat acties voor ons op touw zijn gezet. 

• Floris voor zijn zus. Floris, de broer van Soetkin, deed een verkoopactie. Zijn oma 
haakte hoesjes voor potjes, gevuld met honing, confituur en zelfgebakken koekjes. Daarnaast 
verkoopt hij gehaakte boekenleggers, geuregeltjes en oorwarmers. Op 30 november zette hij 
zijn verkoopkraampje op en in zijn tuin.

• Net als vorig jaar organiseerden de mannen van de donderdag (oa. papa van Nette), met de 
steun van verschillende sponsors, op 30 november een grote pensenbak, De Warmste 
Pens2, in de St Martinus Parochiezaal van Rotselaar.

• Sylvia De Cuber van Café Qv in Wezemaal, die ook De Warmste Pens sponsort, 
organiseert een grote tombola. De winnaar wint een elektrische fiets. De winnaar wordt 
tijdens de warmste week bekend gemaakt.

• Op 29 november vond de zesde Passar Quiz plaats in de Gemeentelijke Basisschool in 
Denderleeuw

• De kleuters en lagere schoolkinderen van de St- Annaschool in Duisburg organiseerden 
allerlei acties: soepverkoop, zelf koekjes bakken, speelgoedbeurs,… Aan ideeën geen 
gebrek.

• Enkele personeelsleden van de firma JSR Micro in Haasrode organiseerden een aantal 
acties voor  hun werknemers: hamburger-, pannenkoeken- en wrapsverkoop in hun kantine. 
Ze lopen ook mee met de Warmathon in Leuven op 22 december.

• De gemeentelijke basisschool van Leefdaal organiseerde op 17 december een 
kerstmarkt/winterbar. De kinderen knutselden en verkochten zelfgemaakte kerstitems. Het 
oudercomité zorgde voor de warme organisatie en lekkere hapjes en drankjes.
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Nieuws van het huis

• Vanaf eind december gaat  
Alex Robert op welverdiend 
pensioen.

• Layla Schrevens is sinds 18 
september onze nieuwe collega op de 
administratie. Samen met Eva Bierwerts 
neemt zij de taken van Alex op zich. 
Welkom Layla.

• Op 30 oktober kwam Emmanuel een 
laatste keer naar De Eglantier (Huis 20). 
Hij verhuist samen met zijn familie terug 
naar Kenya.

• Ons warm medeleven aan collega  
Nina Janquart en Jens Verhelst 
bij het overlijden van hun  
sterrenkindje Loïc Verhelst op 
* 21/8/2019

Rozenbottels
- Het nieuwe winterthema ging van start. Deze winter bevindt Hollywood zich in Leefdaal. Begelei-

ders en vrijwilligers gaven zich volledig over aan hun creatieve brein. Elke leefgroep werd ingericht 
volgens een bepaalde film.  

 Op 20 december werden ouders, brussen, vrijwilligers en personeelsleden uitgenodigd op het 
Filmfestival: Eglantier @ The Movies. De Eglantierkinderen gaven het beste van zichzelf tijdens de 
première van hun film.

- Zoals we reeds eerder berichtten gaat Alex Robert eind december met pensioen. Sinds 1986 is 
Alex verbonden met De Eglantier, waarvan een heel aantal jaren als directeur. Hij gaf mee vorm 
aan de visie, droeg zorg voor kinderen, ouders en personeel, zette De Eglantier op de kaart in het 
zorglandschap. De Eglantier is wat hij nu is mede dankzij Alex. Op 13 december kreeg hij dan ook 
een gepast afscheidsfeestje met Eglantier-medewerkers, leden van de raad van bestuur en een 
aantal vrijwilligers.

- Op 26 december organiseert Koperensemble Bravour het kerstconcert Jingle Brass ten voordele 
van De Eglantier. Het concert wordt gebracht door Brass Partout in de Sint Katharinakerk te Duis-
burg.

 Kaarten zijn te verkrijgen in De Eglantier of op 02/769 20 81

- Noteer ook alvast 25 februari 2020 in je agenda. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Landelij-
ke Gilde Van Buken op vastenavond een bakharing eetfestijn. Dit jaar is de opbrengst ten voordele 
van De Eglantier. Vanaf 17.30u kan je terecht in het zaaltje van Tref.Punt Buken, Pastorij. Liefst 
vooraf reserveren: robert.tonne@skynet.be of 016/60 32 66

Op vrijdag 13 september kwamen een aantal werk-
nemers van SAP de handen uit de mouwen steken 
bij de opbouw van het tuinfeest. Tenten opzetten, 
tafels en stoelen afwassen en installeren, toog 
plaatsen, dranken koelen,…. Geen klusje was te-
veel voor deze enthousiaste ploeg. Hartelijk dank!

Ook in oktober konden we rekenen op een 
werkwillige ploeg. Tijdens hun Global Volun-
teer Month kwamen een aantal werknemers 
van UPS Europe een hele resem binnenklusjes 
opknappen. Dank je wel!

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. En u krijgt alle foto’s in kleur te zien!
Uiteraard kunt u nog een papieren krantje krijgen, als u geen mailadres hebt. Maar als u wel 
zo’n adres hebt, zouden we het zeer op prijs stellen, mocht u ons dat sturen.
Een eenvoudig mailtje naar mia.clinckx@eglantier.be volstaat. 
Dank bij voorbaat.
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Lieve Quinten…

Van de kleine leefgroep naar de grote leef-
groep en, na de verbouwingen, van leefgroep 
D naar huis 20. 16 jaar lang gezellig bij ons in 
de Eglantier en nu is het tijd voor iets nieuws. 

Met je broem- en zoemgeluiden was je de 
motor van de leefgroep. Van op je mat keek 
je door je kijkgaatjes en hield je de hele leef-
groep in de gaten.  

Met je hoofd tegen de bubbel-unit, kijkend 
naar de opstijgende lichtgevende belletjes.

Op tijd en stond een dikke knuffel en een gui-
tige glimlach. 

Vlechtwerkjes maken, dat is een kunst en dat 
kun je ook fantastisch goed! 

Wij wensen onze collega’s van Bindkracht 
vele leuke ontwar-momentjes! 

We gaan je missen Quinten! 

We wensen jou een aangenaam verblijf in 
Bindkracht!

Blockmansstraat 13 3070 Kortenberg  
T 02 759 54 14

druk@vangrunderbeeck.be 
www.vangrunderbeeck.be

����������
�������������
������������������

 

Immobiliën
Estate Agents
Agence Immobilière

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

info@ifacservice.be
www.ifacservice.be
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They did it! Het team van There And Back Again Mongol Rally 2019 heeft de eindmeet gehaald. Hun 
avonturen zijn te bekijken op YouTube 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCNiej

Een hartelijke dankjewel aan allen die ons de voorbije maanden extra gesteund hebben 
door sponsoring of acties:

- Volksfeesten van Moorsel

- Après Ski-Team Leefdaal vzw

- Huntsman Corporation

- Inner wheel Brussel Zavel

- De mannen van de donderdag, drankverkoop op dag van de Ambachten

- Jurgen Lauwers, vrienden en familie voor zijn 50ste verjaardag

- Kunstkring Wezembeek

- De Grute Plattoo Vossem

- IGS Hofheide, Holsbeek

- Sportraad Tervuren

- Ludo Costerman, Facq SA

- Werner Hermans, Hermans Service BVBA

- Cera CVBA

- Redevco Foundation

- Hans en Katrien Verbeke

- SAP Belux

- Geert Verhulst, Koen Vanden Plas, Zoltan Wassenberg en Jan Beddegenoodts, hun vrienden en 
familie nav van hun verjaardagsfeest: Help we worden 50!

- allen die trouw via domiciliëring of met een individuele gift hun steentje bijdragen.

Bedankt !
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