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Voorwoordje
Mag er nog een feestje zijn?! 

De drukste feestdagen zitten er voor de meesten waarschijnlijk wel op maar ook vanuit de 
Eglantier willen we vanuit de grond van ons hart onze beste wensen meegeven. We wensen 
jullie allen overwegend mooie dagen – en dan heb ik het niet over het weer – geluk in grote 
en kleine dingen maar bovenal geluk, liefde en vreugde met elkaar. 

Een feest dat al even achter de rug is maar waar ik met veel plezier op terugblik is ons TUIN-
FEEST. Dit heeft een diepe, positieve indruk op me achter gelaten.

Het waren dagen – en voor sommigen weken en maanden – waar de Eglantierfamilie (jawel, 
zo kan je dit het best omschrijven) samen z’n beste beentje nogmaals voorzette. Het waren 
vermoeiende dagen die tegelijk ook weer energie geven. Een geoliede samenwerking, een 
enorme inzet – en een niet te omschrijven leuke sfeer met vooral bekende gezichten en ook 
een aantal nieuwe. 

Ik val in herhaling maar ik kan het niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we daarvoor zijn. 
Want zonder elk van jullie – medewerker, vrijwilliger, lid van de RVB, sponsor, sympathisant 
of bezoeker, zou de Eglantier er niet zo uitzien als de Eglantier. Zoveel helpende handen, 
mooie glimlachen, lieve woorden, gezelligheid was troef.

Het kerstfeest op 16 december is wat recenter. Daar lees je wat meer over bij de Rozenbot-
tels. We kijken alvast uit naar het volgende feest namelijk ons vrijwilligersfeest op 4 maart.

De nieuwe rubriek “een dagje bij….” wordt een serie waarin jullie nader kennis kunnen 
maken met onze leefgroepwerking. We starten de reeks met het leefgroepje: De Wigwam.

Ik sluit graag af met een woordje tot al onze gulle donateurs en schenkers want ook in 2022 
waren het er heel wat! Ook bij het afsluiten van dit boekjaar hebben we nogmaals moeten 
vaststellen dat het zonder jullie niet lukt. 

Veel leesplezier!

An 
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Een dagje bij… De Wigwam

Mensen vragen wel eens hoe zo’n dag van 
mij op De Eglantier eruit ziet. Ze weten dan 
wel dat De Eglantier een soort school is, 
maar met onze kinderen “moet dat toch iets 
speciaals zijn, nee?”

Vooraf wil ik wel eerst even zeggen dat ik niet 
naar De Eglantier ga zoals de meeste andere 
mensen naar hun werk gaan. Natuurlijk is 
het daar ook mijn “werk” maar dan wel in 
een huiselijke sfeer. We proberen voor onze 
kinderen een thuis te zijn, en voor mezelf voelt 
“gaan werken” ook aan als “thuiskomen”.

Het begint al ’s morgens als ik aankom en 
de deur opentrek. Meestal begin ik rond 9 
uur te werken. Vanuit de keuken roept onze 
kokkin Sabine ‘goeiemorgen’. Onderweg 
naar de leefgroep, kom ik al heel wat volk 
tegen. Op dinsdag bots je nogal eens op 
Paula of Bernadet of een andere vrijwilligster, 
want dinsdag is de dag van onze vrijwilligers 
in huis. Het is fijn en hartverwarmend om te 
zien hoe onze kinderen en jongvolwassenen 
op hen reageren.  

Of je passeert op de trap een kinésiste die 
met een kind de trappen doet. Wij hebben 
een eigen Eglantiertaaltje, zoals alle bedrijven 
dat hebben. “De trappen doen” heeft niks 
met trappen schoonmaken of repareren te 
maken: het betekent gewoon de kinderen 
leren om veilig een trap op en af te stappen.

In de Wigwam zelf is het nog vrij rustig. Een 
paar tieners komen met de bus van de Eglantier 
rond 9.30 uur en een paar jongvolwassenen 
worden gebracht door hun ouders rond 9.45 
uur. Ook in de Tipi is er nog niet veel volk te 
bespeuren.  Er zijn een paar kinderen die met 
de vroege bus rond 7.45 uur zijn toegekomen 
maar de meesten komen later. 

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.

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 drie keer per jaar. Het is een gratis informatie- en contactblad 
voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors en contactpersonen van 
De Eglantier.

Mijn collega die de vroege “shift” had, 
heeft ondertussen een aantal praktische 
taken uitgevoerd: drank aangevuld in onze 
bergingskast, de lakens van de bedden 
veranderd, de wasmand en de afwasmachine 
leeggemaakt Die taken horen er ook bij in 
onze leefgroep. 

Er volgt een korte briefing met de collega’s 
die er al zijn. Is er iets speciaal dat ik moet 
weten van een bepaald kind? Uiteraard lees ik 
ook de informatie over elk kind die ik op ZOL 
terugvind. Vroeger had elk kind een “heen-
en-weer-schriftje” om nieuwtjes door te 
geven, van ons aan de ouders en omgekeerd. 
Dat doen we nu in ZOL, een digitaal platform, 
waarin we ook alle gegevens van de kinderen 
opslaan. Ook de berichtjes van de ouders.  

Ik installeer de laptop op onze tafel want 
behalve de ZOL-gegevens, moeten we nog 
andere gegevens op de computer opslaan. 
Ik kijk even de mails na en zet alvast ons 
openingsliedje klaar om straks met de 
kinderen hun de dag te beginnen. 

Lap! Laptop plat… Waar ligt die lader nu 
weer…?

Ik kijk ook nog na of iedereen komt want als 
er een kind afwezig is, moeten we dat zo vlug 
mogelijk doorgeven aan Sabine: dan hoeft zij 
geen maaltijd klaar te maken voor dat kind. 

Ondertussen zijn bijna alle kinderen 
toegekomen. Zodra onze chauffeur Rudy 
binnenkomt met Tomass, willen we beginnen 
met onze opening. Want Tomass zou het liefst 
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in zijn bed blijven liggen, als hij toekomt. En 
wij willen hem aanmoedigen om langer in 
zijn stoel te blijven zitten. Daarom moeten 
we op tijd beginnen, anders duurt het te lang 
voor hem.

Tomass laat zich direct goed horen. Ik zeg 
hem goeiemorgen en hij trekt mij naar zich 
toe om hem te knuffelen. Ook de andere 
collega’s krijgen een stevige omhelzing en 
kus van hem. Zalig toch! Hoe fijn is het om 
zo je dag te beginnen…

Een vast en gestructureerd dagritme is voor 
alle kinderen van de Wigwam belangrijk. 
Daarom beginnen we elke dag met dezelfde 
openingsactiviteit. Het communicatiebord 
wordt er ook bijgehaald. Op dat bord staan 
pictogrammen waarmee we onze gesproken 
communicatie ondersteunen

Ook Phoebe en Lynn worden ondertussen 
binnengebracht. Er wordt nog wat informatie 
uitgewisseld en dan kunnen we eindelijk 
beginnen met onze opening. We krijgen 
een grote glimlach van Lynn als we haar 
begroeten en ook Phoebe lijkt op haar gemak 
te zijn. Beide meisjes worden naast Tomass 
gezet. Het liedje wordt opgezet en   mijn 
collega Sonia en ik gaan met de rammel-
eitjes bij elk kind langs. Uiteraard volgen er 
ook een paar danspasjes, die vooral Lynn 
hard doen lachen. 

Na het liedje halen we nog een aantal 
spullen uit onze ‘openingsdoos’. We 
nemen er eerst de drukknop uit en gaan 
naar het communicatie-bord om het 
bijhorende pictogram aan te wijzen : ‘Wie 
wil er eens op de drukknop duwen? Lynn, 
wil jij eens op de drukknop duwen?’ We 
drukken samen op de knop. Als Lynn ons 
kerstliedje hoort dat erop staat, begint ze 
te lachen. Ook Tomass richt zich wat op 

‘Goeiemorgen,  

goeiemorgen allemaal ! 

Ik sta op,  

ik sta op met veel kabaal.
 

Schudden met de billen, 

zwaaien met de handen,

stampen met de voeten, 

doe maar mee…’

om het beter te kunnen horen en strekt 
zijn arm uit.  Met een big smile, luistert 
hij vervolgens naar het muziekdoosje, 
ons volgend object. Ook Phoebe valt 
helemaal stil, als ze het muziekdoosje 
dicht bij haar naast zich te horen krijgt.

Om makkelijker met de kinderen te 
kunnen praten gebruiken wij smog-
gebaren. SMOG staat voor “spreken 
met ondersteuning van gebaren”. Met 
het smog-gebaar ‘gedaan’ kunnen we 
aangeven dat de openingsactiviteit 
afgelopen is. En we kondigen onze 
activiteit van de ochtend aan: we gaan 
bimmen. BIM staat voor “beleving in 
muziek”. We brengen met behulp van 
materialen en bijpassende muziek het 
ritme over op het lichaam van het kind. 
We beginnen, zoals altijd, met de bal 
omdat onze kinderen die het best kennen 
en ook omdat de bijhorende muziek heel 
rustig is. 

Sonia en ik kiezen elk een kind en met 
de bal rollen we over zijn/haar lichaam 
op het ritme van de muziek. Lynn is 
tussendoor wat dromerig maar ik krijg 
toch een lachje te zien als ik met de bal 
over haar benen rol. Phoebe wordt heel 
stil en kan zich volledig ontspannen. 
Tomass doet het ook geweldig. Als ik 
met de bal over zijn benen rol, blijft hij 
mooi zitten maar als ik de bal naar boven 
breng, neemt hij zelf de bal vast met een 
grote glimlach. Ik krijg de bal niet meer 
terug. Grappig en Tomass zelf vindt het 
hilarisch!  

 

Ondertussen komt onze kinésiste Els 
binnen omdat het tijd is voor Phoebe’s 
kinébeurt. Ons meisje vertrekt met Els 
en wij nemen nu ook andere materialen 
uit onze Bimdoos: de kersenpitzakjes, 
het wapperende doek en de donzelige 
handschoenen. Ondertussen wordt Ilyas 
binnengebracht, die met de laatste bus 
is toegekomen.

Zijn voedingspomp die op zijn stoel 
bevestigd is, slaat een beetje tilt en blijft 
‘piepen’. Dat geeft een ergerlijk geluid 
waar iedereen een beetje zenuwachtig 
van wordt, maar Ilyas zelf blijft er vrolijk 
onder en is goedgezind om aan de dag 
te beginnen. 

Nadat we de pomp bijgesteld 
hebben, gaat Sonia met de donzelige 
handschoenen over zijn lichaam. Ilyas 
vindt het heel leuk en laat dat ook goed 
horen. Omdat Tomass al de hele tijd 
flink in zijn stoel gezeten heeft zonder te 
mopperen, zeggen we tegen hem dat hij 
‘dodo’ mag doen en we leggen hem neer 
in bed.  Hij staat zelf recht op zijn benen, 
en als we hem neerleggen, volgt er een 
gelukzalig ‘Ohhhhhh’.
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Het wordt stilaan tijd voor de dagelijkse 
verzorging en de maaltijden. Lynn haar 
pamper wordt nagekeken. Tomass krijgt 
om 11 uur zijn sondevoeding via een 
voedingspomp. Ilyas mag wat rusten 
in zijn bedje en krijgt water toegediend 
via zijn sonde. Ook hij krijgt een nieuwe 
pamper. Dat vraagt allemaal wel wat 
organisatie en tijd. Voor al onze kinderen 
gebruiken we een tillift. Je haalt onze 
kinderen niet zo maar op 1,2,3 uit hun 
stoel. Het is belangrijk om het aan te 
kondigen en hen op hun gemak te stellen. 

Onze kinderen zijn weinig of niet mobiel. 
Houdingswisselingen zijn voor hen 
heel belangrijk. Elk kind heeft ook zijn 
eigen aandachtspunten en eigen unieke 
aanpak. Phoebe bijvoorbeeld kan niets 
zien en het spreekt dan ook voor zich 
dat je bij haar duidelijk zegt dat ze naar 
omhoog zal gaan met de tillift. In de loop 
van de voormiddag komt Phoebe terug in 
haar staplank. Ilyas heeft nog medicatie 
nodig en Lynn vertrekt naar de kiné. 

Soms is er wel wat tumult in de leefgroep 
maar dan blijft het belangrijk om voor 
de nodige rust te zorgen en elk kind 
de nodige aandacht te geven. Voor 
sommige kinderen betekent dat juist dat 
er niet te veel lawaai mag zijn .Andere 
kinderen houden dan weer wel van 
veel gesprekjes en wat beweging in de 
leefgroep. Nog andere kinderen houden 
er niet van dat je te veel overlegt met je 
collega, wat toch ook wel al eens nodig 
is in een leefgroep, waardoor zij geluiden 
gaan maken, wat dan weer storend is 
voor andere kinderen. 

Het komt erop aan de juiste middenweg 

te zoeken, eventueel in te grijpen en 
liefst voorkomend te werken. Daarnaast 
heb je veel medische aspecten die ook in 
het oog gehouden moeten worden, zoals 
epileptische aanvallen of suikertekort. 
Onze kinderen kunnen het bovendien niet 
zeggen als ze zich slecht voelen en dus 
moet je steeds alert zijn voor eventuele 
signalen die ze geven.

Op de middag vertrekt Ilyas naar de kiné.

Lynn komt terug en mag beginnen eten. 
Phoebe wordt uit de staplank gehaald en 
in haar stoel gezet. Ook zij mag beginnen 
eten. We halen het eten uit de frigo, 
warmen alles op en zetten hun drankje 
klaar. Ook hier is het weer belangrijk dat 
je rekening houdt met hun behoeften en 
eigenheid. Lynn is te veel afgeleid als er 
te veel lawaai is in de leefgroep om te 
eten. Daarom ga ik met haar naar de 
keuken. Ik begin haar eten te geven maar 
het duurt even voor het vlot gaat. Phoebe 
krijgt haar maaltijd in de leefgroep. 

Ondertussen komt de kinésiste binnen 
met Ilyas. De pomp van Tomass begint 
te  ‘piepen’ omdat zijn voeding afgelopen 
is, iemand springt binnen om iets te 
vragen, de verpleegster komt binnen 
om te overleggen over een eventueel 

bad en de afwasmachine wordt gevuld. 
Er gebeurt constant vanalles in een 
leefgroep en voor sommige kinderen kan 
het dan wel wat onrustig worden. 

Op de middag leg ik Lynn in haar bedje. 
Verpleegster Cathia legt Phoebe te 
slapen. Tomass krijgt daarna van Cathia 
een badje in de badkamer. Hij maakt 
veel lawaai maar hij is wel heel blij. We 
trekken de gordijnen dicht om het een 
beetje donker te maken in de leefgroep 
zodat de kinderen wat kunnen rusten.

Ik ga eten want het is ondertussen 
middagpauze geworden. Eén van de 
opvoeders heeft middagpermanentie en 
blijft in de leefgroep om de kinderen in 
het oog te houden. Maar vandaag is het 
ook leefgroep-overleg in de leefgroep de 
Uitkijk. Ik neem mijn soep en trek naar de 
Uitkijk om mee te doen aan ons overleg: 
er staan altijd wel nieuwtjes of plannen 
op het programma waarvan we op de 
hoogte moeten zijn of waarover we onze 
zeg kunnen doen.

Na een half uurtje ga ik terug naar 
de Wigwam. Ik doe nog een kleine 
activiteit met Tomass en Ilyas. Ik haal 

het voelboekje boven en lees voor. Ilyas 
vindt het geweldig om aan de prenten te 
voelen, Tomass geniet vooral van je stem 
en intonatie. Als hij vraagt om ‘dodo’ te 
doen, leg ik hem terug in bed. 

Ondertussen ga ik een aantal keren 
kijken bij onze meisjes. Rust vinden we in 
de Wigwam heel belangrijk en vooral ook 
ingaan op wat de kinderen  op bepaalde 
momenten nodig hebben. Lynn is wakker 
en wordt door Cathia uit bed gehaald. 
Phoebe slaapt nog en laten we nog even 
liggen. Na een tijdje haalt Sonia Phoebe 
uit het bed. In onze leefgroep wordt ook 
veel aandacht besteed aan het comfort 
en het ‘voorkomen’‘ van onze kinderen 
. Zit het tildoek wel goed? Heeft zij een 
mooie slab aan? Zit zijn broek goed? Zit 
zij wel goed gepositioneerd in de stoel? 
Allemaal zaken die ertoe doen maar ook 
de nodige tijd vragen.

Om 15 uur wordt Ilyas klaargemaakt 
want zijn bus vertrekt al om 15.15 uur. De 
twee meisjes krijgen nog hun drie-uurtje 
en een drankje. Tomass krijgt opnieuw 
sondevoeding. Tussendoor probeer ik 
nog de verslagjes te maken op ZOL. Ik wil 
een verslag opslaan, maar grrrr…. Er is 
een internetprobleem! Het verslag is niet 
opgeslagen…  Digitalisering is vaak een 
zegen maar soms toch ook een vloek.

Een aantal ouders halen hun kind op 
in de leefgroep. Ik geef hen uitgebreid 
verslag over wat er in de dag gebeurd is. 
Alleen Tomass blijft nog wachten op de 
late bus.
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Uiteraard zijn er nog veel taken en 
bezigheden die ik hier niet vermeld heb 
maar ik hoop dat je toch een zicht hebt 
kunnen krijgen op hoe een dagje in de 
‘Wigwam’ verloopt. Ik prijs mij gelukkig 
dat ik ook supercollega’s heb, die goed 
voor mij zorgen en mij bijvoorbeeld 
tussendoor een koffietje komen brengen. 

Natuurlijk verlopen niet alle dagen 
even relaxed en probleemloos, maar 
meestal, als ik om 16.30 uur naar huis 
ga, voel ik me gelukkig omdat ik onze 
kinderen in de Wigwam een aangenaam 
Eglantierdagje heb kunnen geven. 

Katia

Ook Yasmine en Arthur komen graag 
naar ons groepje, maar zij waren afwezig 
die dag

Eglantierkalender 2023
De Eglantierkalender is weer te verkrijgen. In de kalender staan mooie streekfoto’s 
en worden de datums van de schoolvakanties en andere interessante gebeurtenissen 
vermeld.

De kalender kost 10€ en is rechtstreeks bij De Eglantier te verkrijgen. Als u hem met de 
post wilt ontvangen, betaalt u 13€

Nieuws van het huis

• Op 1 september 2022 maakte Hayat de overstap naar school. Zij gaat nu de juffen en 
meesters van Windekind verblijden met haar lieve snoetje. Het gaat je goed Hayatje!

• Laya, een flink meisje van 5 jaar, startte op 21 september in Het Boshuis.

• Natalie Kiebooms loopt sinds september stage in het kader van een loopbaantraject.  Zij 
geeft voornamelijk ondersteuning in de keuken.

• Op 17 oktober startte Astrid Lemmens als  begeleidster. Als ‘allround’ begeleidster zal zij 
in verschillende leefgroepjes meedraaien.

• We mochten Johan Gielen als nieuwe vrijwilliger verwelkomen. Hij zal maandelijks onze 
logistieke ploeg ondersteunen. 

• Fernanda Spitaels stopt met werken als externe verpleegster, maar komt ons nog graag 
verder helpen als vrijwilligster met allerhande klusjes. Welkom allebei. Wij zijn altijd blij met 
extra helpende handen.

• Op 10 september beëindigde onze logopediste Ellen Van Aken haar contract. Ze 
ondersteunde hier veel kinderen in het zoeken naar hun eigen stem. Door haar geloof in de 
mogelijkheden van elke kind, zijn er nu heel wat kinderen die ons blijven verbazen met wat ze 
allemaal kunnen op vlak van communicatie. Logopediste Eline, zal met even veel toewijding 
de uren van Ellen overnemen. 

• We namen afscheid van Ellen met een gezellig feestje. Veel succes in je nieuwe job, Ellen.
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Goed om te weten

Hocus Pocus, een nieuw ‘magisch’  
en aangepast zwembad aan de rand van Brussel

Een 100% aangepast zwembad…
Het nieuwe Hocus Pocus-zwembad werd zó ontworpen en gebouwd, dat de volledige infrastructuur aan-
gepast is voor mensen met een ernstige motorische beperking of een neurodegeneratieve ziekte. Zo is 
alles gelijkvloers, zijn er schuifdeuren, rolstoelen, badbrancards en aangepast sanitair. En als kers op de 
taart twee grote lokalen met verschoningstafels en een grote toegankelijke doucheruimte voor rolstoelen 
en badbrancards. Dankzij rails aan de zoldering kun je veilig en comfortabel met een hangmat in en uit het 
water komen. De watertemperatuur bedraagt 32 tot 33°C  

… dat je kan omvormen tot snoezelruimte
Het zwembad is niet alleen 100% aangepast, maar wil ook ruimte bieden voor zintuiglijke ontspanning 
en stimulatie. Bij gelukkig toeval werd het aangelegd in een voormalige kapel, met behoud van de grote 
glasramen. Het invallende licht creëert een rustgevend kleurenspel. Via de licht- en geluidsvoorziening 
(met speciale stores) kan je het zwembad omtoveren tot een snoezelruimte voor zintuiglijke ervaringen. Zo 
verkrijg je een verduisterde ruimte met zachte muziek en een bijzonder aangename sfeer. De vijf zintuigen 
krijgen er aandacht: gehoor, zicht, tastzin, geur en smaak.

Het magische effect van water op mensen met een beperking
Volgens de initiatiefnemers “heeft water een magisch effect op mensen met een motorische, neuromoto-
rische, zintuiglijke of autistische beperking. In het warme water worden lichaam en geest van de patiënt 
één, ontstaat een gevoel van mentaal en lichamelijk welzijn. Het aangepaste zwembad wil ook de familiale 
en sociale banden versterken via een echt inclusieve ruimte.”

Rozenbottels
• Op 7 oktober kwamen een 30-tal, enthousiaste medewerkers van de Firma BERNER, de handen 

uit de mouwen steken in De Eglantier. Voorzien van heel wat professioneel materiaal, werd het 
al snel duidelijk dat ze van aanpakken wisten. Ongelooflijk wat een werk ze verzet hebben op 1 
dag: grote opruim van de tuin, schommels verplaatsen, reinigen van rolstoelen en ander materiaal, 
monteren van een wastafel,… Ze sloten hun sociale projectdag af met de komst van een food-
truck, waaraan ook ons personeel mocht  aanschuiven. Hartelijk dank voor jullie hulp!

 
• De Gemeente Bertem zorgde er voor dat het voetpad tussen De Eglantier en Huis Floortje verlengd 

en verhard werd. Dankzij hen kunnen de kinderen nu ook langs de straatkant op een veilige ma-
nier van het ene gebouw naar het andere.

 
• Op zaterdag 17 december was het zover: De 

sociale kerstmarkt Tervuren ging weer hele-
maal LIVE. Bedankt aan iedereen die een be-
zoekje bracht aan de Eglantierstand.

 Maar vooral een pluim voor onze vrijwilligers 
en een dikke dankjewel voor alweer een mooi 
en gezellig kraampje, heel wat voorbereidend 
denk- en doewerk, al de mooie zelfgemaakte 
creaties en het moedig trotseren van de kou-
de.

• Eindelijk….. terug een ECHT Eglantierkerstfeestje! De kinderen en hun begeleiders namen de 
ouders, brussen, vrijwiligers en medewerkers mee op droomvlucht naar hun fantasywereld. Na 
een sfeervol toonmomentje in de leefgroepjes konden we bijpraten bij een drankje en hapje. Wat 
deed het deugd om terug die drukke, gezellige, warme en gemoedelijke sfeer te voelen doorheen 
heel De Eglantier

• Hartelijk dank  aan allen die trouw via domiciliëring of met een jaarlijkse gift hun steentje bijdragen 
en in het bijzonder aan allen die ons de voorbije maanden extra steunden door sponsoring of acties:

 -       Dhr en Mevr Schoonheydt- Gillijns, familie en vrienden tgv hun gouden jubileum
 -       De levensgenieters, champagnebar op de kerstmarkt in Bertem
 -       Groen + Tervuren, opbrengst van hun spaghettiavond
 -       Parochieploeg en parochianen van Duisburg, rondhaling tijdens de misviering n.a.v. de dorpsfeesten
 -       Dhr en Mevrouw De Boe-Danneels tgv hun huwelijksverjaardag
 -       Scouts Korbeek-Dijle, organisatie Quiz
 -       Ria Coopmans, voor haar verkoop op de crea-kerstmarkt
 -       Vzw Lipstick, n.a.v. de stopzetting van hun vzw
 -       Cleo Menu en vriendin, koekjesverkoop
 -       Filip Verwaest en Luc Berlamont en vrienden, nav hun verjaardagsfeest
 -       Leerlingen van De Nova school in Kessel-lo, n.a.v. hun X-Plore project

• Wil je ook graag onze werking steunen maar geef je graag iets concreets? In Huis Floortje wordt er 
nog gedroomd van een volledig ingerichte snoezelruimte. Dat wordt dus ons volgend spaarprojectje.

En “onze” Wout ging het alvast eens uittesten. Mama Hilde deelt graag hun ervaringen: 

Een van onze vrienden had opgepikt dat er een nieuw, klein zwembad was opgericht in de buurt van 
Brussel, de doelgroep zou specifiek zijn voor onze kinderen. Wout kan erg van water genieten. Nu Wout 
groter is en wij de laatste jaren niet meer naar de gewone zwembaden gaan, wouden wij dit zeker en vast 
eens uitproberen. Het was echt een topper! Zeer kleinschalig zwembad, een kapel die omgetoverd werd tot 
zwembad met alle nodige voorzieningen: tillift, aangepaste ligtafel, rolstoel voor aan het water en natuurlijk 
ook de fonteintjes, lichtjes en muziek. Je huurt het zwembad af privé voor 1 uur tegen een schappelijke prijs. 
Wij betaalden 25€: pakket voor 2 personen in het water: 20€/1u , extra persoon 5€/ 1u. Vrijwilligers zijn 
aanwezig om je te helpen. Laat je niet afschrikken door de Franstalige website, wij werden heel hartelijk in 
het Nederlands verwelkomd. Ons goede voornemen voor 2023 is om met Wout een keer per maand hier 
te komen genieten. 

Info zie website https://www.hocuspocus-asbl.be
Laat gerust weten als je vragen hebt.

(hilde.giezek@gmail.com).




