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

Voorwoordje
Beste lezer,

Het begon allemaal met een klein meisje uit Tervuren. Ze had een ernstig meervoudige han-
dicap. Haar ouders zochten een aangepaste dagopvang om haar de juiste pedagogische be-
geleiding te kunnen geven. Samen met vrienden en enkele mensen uit de zorgsector richtten 
zij in 1979 De Eglantier op. 

Ondertussen bieden wij schoolvervangende dagopvang aan 29 kinderen en jongeren met 
ernstig meervoudige  beperkingen. 

40 jaar Eglantier: een feestjaar!

We kunnen met een fijn gevoel terugblikken op onze deelname aan de Dag van de Zorg op 
17 maart. Iedereen bracht vanuit zijn discipline de werking in woord en beeld. Er viel veel 
te beleven en te leren, te zien, te voelen, te ruiken… De bezoekers hingen aan onze lippen. 

Ook voor ons als team was het een mooie ervaring. Het was fijn om te zien dat het geheel 
zoveel meer is dan de som van de delen.

Iedereen werkt mee aan één gemeenschappelijk doel: een unieke, professionele dagopvang 
creëren voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking en hun gezin. Maar vooral ook 
een warme plek waar ze graag gezien worden en mogen zijn wie ze zijn.

Er staan er nog feestactiviteiten op het programma: een lenteconcert, een dansavond en ons 
jaarlijks tuinfeest.

40 jaar: De Eglantier groeit en bloeit verder…

Ons verhaal stopt hier niet. We blijven verder groeien om nog meer kinderen, jongeren en 
hun gezin te kunnen ondersteunen met een zorg op maat.

Meer informatie over de bouw van het nieuwe Huis Floortje leest u elders in dit krantje.

Veel leesplezier,

Barb en het Eglantierteam                                       

Verder bouwen aan de toekomst 
In het krantje nr 118 (zomer 2018) hadden we het al over de toekomstplannen voor De Eglantier: de 
nieuwbouw van een huis voor 10 kinderen. 

Ondertussen hebben we een architect aangesteld, informatie bij andere voorzieningen verzameld en 
de literatuur uitgeplozen. We hebben informatie verzameld over het samenwerken binnen een coöpe-
ratie, contacten gelegd met GAUZZ (expertisecentrum ASS en mentale beperking) en de deskundigen 
binnenshuis hebben hun eigen ervaringen ingebracht.

Kortom, een zoektocht naar de beste informatie over de functionele en conceptuele eisen van  
het nieuwe gebouw om zo goed mogelijk aan de behoeften van jongeren met een beperking te  
beantwoorden. 

En... we zijn er! Op 14 maart 2019 is het bouwplan goedgekeurd door de raad van bestuur van De 
Eglantier. Dat plan is tot stand gekomen binnen een werkgroep, samengesteld uit de directie, de  
orthopedagoge, de contextbegeleider, teamcoördinatoren, ouders en vertegenwoordiging van de 
raad van bestuur. 

En hoe zal het nieuwe huis Floortje er uit zien? 

Op de tekening op de volgende pagina ziet u een voorlopig ontwerp van het huis. De nieuwbouw is 
het bruine huis, de huidige Eglantier is het witte gebouw rechts en de buren wonen in het huis links 
met de boom voor. 

Een paar belangrijke punten:

1- Het huis Floortje wordt maar gedeeltelijk verbonden met De Eglantier, met één rechtstreekse 
doorgang. Huis Floortje is geen uitbreiding van De Eglantier, maar zal er uitzien als een huis “in 
de straat” naast De Eglantier. 

2- De hoofdingang van huis Floortje komt op straatniveau, waar we ook een vergader- en ontvang-
struimte voorzien.  Naast een ruime bewegingsruimte komt er ook een vrijwilligerslokaal. Een 
eigen plek waarmee we het belang van vrijwilligers voor De Eglantier tot uiting willen brengen, 
ook in de infrastructuur. 

3- Op tuinniveau bevinden zich twee leefgroepen, telkens voor vijf kinderen. Die zijn groter dan 
de huidige leefgroepen. Elke leefgroep beschikt over een eigen verzorgingsruimte en afsluitbare 
keukenhoek.  Daarnaast is er op dit niveau voldoende plaats voor een prikkelarme ruimte, een 
snoezelruimte, luwtehoekjes en een zachte ruimte.

4- De tweede verdieping herbergt de slaapkamers, zowel voor de “gasten” als voor de inslapende 
begeleider. In totaal kunnen hier 10 kinderen overnachten. 

5- Alle verdiepingen zijn bereikbaar via een lift, de trap of de doorgang vanuit De Eglantier.

We wachten nu nog op het advies van de brandweer om de bouwvergunning aan te vragen. 

Wordt zeker vervolgd. Maar nu al veel dank aan alle betrokkenen voor hun inzet en enthousiasme. 
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Op zondag 17 maart 2019 nam de Eglantier deel 
aan de “dag van de Zorg”.  Heel concreet

betekende dit dat je als geïnteresseerde zowel 
het hoofgebouw  op de Coigesteenweg 19 als 
het zorghotel Floortje /huis 20 kon bezoeken

Over de invulling van die dag werd lang nagedacht 
of althans werd er vooral gereflecteerd over wat 
we in welke ruimte wilden tonen.  Wat wel heel 
duidelijk was van in het begin was dat we het 
leven in de Eglantier wilden tonen zoals het 
werkelijk is.  Het was de bedoeling dat mensen 
die zouden komen kijken, een beter zicht zouden 
krijgen op het dagelijks gebeuren. Dit  werd 
mogelijk gemaakt door het bewandelen van een 
heel belevingsgericht parcours – een weg die je 
dicht bij de wereld van het kind met meervoudige 
beperkingen bracht. Een parcours dat zorgvuldig 
werd uitgestippeld.

 Ann Debontridder 
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De voorbereiding bracht heel wat spanning 
en zenuwachtigheid met zich mee. Vanaf 
vrijdagavond stond de Eglantier in rep en 
roer. De laatste dagen waren dan ook heel 
spannend. Spannend omdat het nieuw was 
maar ook omdat we niet konden inschatten 
hoeveel mensen er zouden komen opdagen . 
Omdat dit de eerste keer was dat de Eglantier 
de deuren openzette voor iedereen om het zelf 
te ervaren, heerste er heel wat onzekerheid  
We wisten niet goed wat we moesten 
verwachten …

In elke leefgroep werd naast de voorstelling 
van de eigen groep, ook een aantal belangrijke 
werkingsmiddelen of aandachtspunten 
getoond.  In onze leefgroep C stonden de 
verzorging en hulpmiddelen bij de verzorging, 
het tilsysteem, centraal. Een paar mensen 
durfden  zelfs in ons tilsysteem door de lucht 
zweven, maar de meesten hadden aan de uitleg 
genoeg. Fernanda, onze verpleegster, toonde 
het douchebed, de zuurstofconcentrator en 
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het aspiratietoestel. Er volgde een grondige 
uitleg.  Ik vond dat we elkaar goed aanvulden.

Het werd een mooie dag met veel bezoekers  
die oprecht geïnteresseerd waren in onze 
werking .

Een ontroerende dag ook omdat veel mensen 
even stil werden bij wat ons team allemaal 
verwezenlijkt, maar vooral ook bij wat onze 
“sterren “, onze kinderen, doorstaan, hoe 
moedig ze zijn en hoe hard ze soms moeten 
vechten.

Er vloeiden al wel eens traantjes maar gelukkig 
zagen ook veel mensen dat naast therapie, hard 
werken en ontwikkelingsgerichte activiteiten, er 
in de Eglantier ook plaats is voor het ‘kind en zijn 
persoontje zelf’.

Het deed me wat: het is een fijn gevoel als je 
kan vertellen over je werk aan mensen die 
oprecht interesse tonen en veel vragen stellen. 
Het is meer dan een werk : voor ons is het 
een voorrecht om te mogen werken met deze 
kinderen en jong-volwassenen.  

Een fijne dag ook omdat we konden laten zien 
dat onze kinderen naast de rust en de zorg die 
ze nodig hebben, ook heel wat vaardigheden en 
kwaliteiten hebben. Vooral de filmpjes met onze 
kinderen en hun dagelijkse activiteiten kregen 
heel wat aandacht.

In de late namiddag kregen we ‘”hoog” 
bezoek van minister Koen Geens. Uiteraard 
was ik wat zenuwachtig maar je voelde dat 
hij oprecht geïnteresseerd was in wat je te 
vertellen had en omdat hij het ook kon uiten, 
viel de spanning wat weg.  Als je dan achteraf 
leest hoe positief hij de Eglantier beoordeelde 
en welke mooie woorden hij gebruikte, kan je 
alleen maar fier en blij zijn dat je in je “missie” 
gelukt bent.

Ik vond het ook bijzonder fijn om te horen 
dat hij in leefgroep D een activiteit wou mee 
“beleven”. Elisabeth paste de Bim-activiteit 
op hem toe, hij werd er ontspannen van.  Fijn 
toch ?

Mag ik even stilstaan bij de letters van het 
woord ZORG en waar ze, volgens mij, voor 
staan in de Eglantier.

Z staat voor zorg: het is voor ons een voorrecht 
dat we mogen zorgen dragen voor de grootste 
schatten van de ouders: hun kinderen.

Z staat ook voor zacht en zorgvuldig.  

Maar het belangrijkste in de Eglantier is: zorg 
bieden op de meest individueel mogelijke 
manier. Ik ben er fier op dat ik kan zeggen dat 
dit een sterk punt is van ons centrum.  Het is dan 
ook mooi dat vele bezoekers dit opmerkten en 
daar vol lof over waren.

De O staat voor organiseren. Hoe kleinschalig de 
Eglantier ook is, alles moet goed georganiseerd 
worden.  Al moet ik toegeven dat er af en toe ook 
wel eens chaos in de Eglantier is. Gewoon omdat 
de dingen niet altijd lopen, zoals je verwacht dat 
ze gaan lopen.  “Het leven zoals het is…”

De R staat voor regelmatig overleg. Overleg is 
belangrijk in de Eglantier en noodzakelijk om 
te werken. Ook overleg met de ouders staat 
centraal.

R betekent voor mij ook rust: rust bieden aan de 
kinderen is zo belangrijk! Maar ook zelf rustig 
blijven is een belangrijke eigenschap. R staat ook 
voor: respect hebben voor. Respect hebben voor 

de eigenheid van ieder kind staat centraal

Tenslotte is er de G van gedreven. Ik vind dat 
de Eglantier een heel gedreven team heeft 

dat als één geheel werkt aan hetzelfde doel: 
zorgen dat onze kinderen en jongvolwassenen 
zich hier goed voelen. Dat geldt voor al onze 
collega’s maar ook voor ons fantastische team 
van vrijwilligers.

Bij G denk ik ook aan genegenheid en geduld.  
Je moet veel geduld hebben maar je krijgt er 
veel voor terug.

Ik zou willen eindigen met de mooie woorden 
van minister Geens:

 “Wat een rijk land, dat lieve mensen vindt om 
kinderen met zo’ n warmte te begeleiden”.

Katia – leefgroep C

Nieuws van het huis

• Welkom aan 3 flinke jongens en een dikke proficiat aan de jonge ouders:

- Ube °28/12/2018, eerste kind voor Ilse Peeters en Henne Van Och
- Ferre °21/1/2019, eerste kind voor Eva Bierwerts en Roeland Tollet
- Luca °15/3/2019, eerste kind voor Shana David en Gaëlle Haesevoets

• Kristien Brys (leefgroep B) onderbrak vanaf januari haar loopbaan in de Eglantier voor 
een jaartje. Nina Janquart keerde in februari deeltijds terug en neemt de vervanging van 
Kristien op zich. Eline Van Meerbeek blijft de vervanging van Nina in leefgroep C op zich 
nemen. Daarnaast is zij ook een aantal uren in dienst als logopediste.

• Ilse Peeters is na haar bevallingsverlof, sinds eind april opnieuw gestart in huis 20. Hierdoor 
stopt de zwangerschapsvervanging die Lauranne Maes op zich nam. Lauranne, bedankt voor 
de fijne samenwerking en veel succes op je nieuwe werkplek 
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Rozenbottels
•  Na 33 jaar verbonden te zijn met De Eglantier (directie, lid Raad van bestuur, administratief 

medewerker) gaat Alex Robert eind van dit jaar met pensioen. 2019 is ook een beetje zijn 
feestjaar. 

 De Eglantier is wat hij nu is, mede dankzij Alex. Hij bepaalde mee de visie en gaf, als directeur 
en als goede en zorgzame huisvader, meer dan 15 jaar richting aan De Eglantier.

• Het nieuwe zomerthema is Europa. Elke leefgroep koos een Europees land. Er wordt 
volop gebrainstormd. De vrijwilligers zijn al naarstig op zoek naar allerlei materiaal om de 
inkomhal en de snoezel aan te kleden. Op 8 mei houden de werknemers van Levis Strauss 
hun Levis Community Day in De Eglantier. Al enkele jaren kunnen we op hen rekenen om de 
belevingstent in te richten in het nieuwe thema.

• We kregen vanuit de Koning Boudewijn stichting een zeer mooi bedrag binnen.  Een dikke 
dankjewel aan alle mensen die een actie organiseerde tijdens de warmste week en aan 
allen die deze acties steunden. Het deed deugd om te zien dat zovelen De Eglantier een warm 
hart toedragen

• Daarnaast danken we allen die trouw via domiciliëring of met een jaarlijkse gift hun steentje 
bijdragen en in het bijzonder wie ons de voorbije maanden extra steunde :

 - De ouderraden van de Bertemse scholen n.a.v. hun kerstboomverbranding (schalm)
 - De organisatie van de heksentocht Leefdaal, 2de deel van de opbrengst van hun           

   griezeltocht.
 - Ark vzw
 - Engie Belgium, power2act
 - Nancy Libboton en Bart Imbrechts
 - KBC dir. boekhouding: solidariteitsactie 2018

In het vorige krantje is een foutje geslopen. Bij onze steunverleners staat Bvba Nic 
Assur verkeerdelijk vernoemd als BVBA Assur. Onze excuses hiervoor.

40 jaar Eglantier
DAT MOET GEVIERD WORDEN! 

We kunnen al terugkijken op veel enthousiaste bezoekers aan onze Dag van de Zorg.

Op zondag 28 april had er een lenteconcert plaats in de kerk van Duisburg.

Noteer alvast volgende data in jullie agenda:

• Zaterdag 7 september: feestelijke en swingende dansavond voor alle 
sympathisanten vanaf 20 uur.

• Zondag 15 september: ons jaarlijkse tuinfeest in een feestelijk kleedje.

Veel kleintjes maken een groot verschil
We bouwen ons nieuwe huis Floortje zonder subsidies van de Vlaamse overheid.
Daarom doen we een beroep - moeten we een beroep doen - op de steun van velen. 

Wij zijn op zoek naar sympathisanten die met een maandelijkse storting van 5 euro 
per maand het verschil willen maken voor kinderen en jongeren met een meervoudige  
handicap.
 
Als u elke maand 5 euro stort, dan is dat 60 euro per jaar. U krijgt met ons attest daarvan 
27 euro terug via uw belastingaangifte. U betaalt dus eigenlijk maar 2,75 euro per maand.
Als u online bankiert, kunt u de doorlopende opdracht zelf opstarten op het rekeningnum-
mer  BE28 7805 9211 7820 van De Eglantier, Coigesteenweg 19, 3061 Leefdaal met de 
vermelding “project 2020”.

U kunt ook schriftelijk aan uw bank de opdracht geven om de doorlopende opdracht op te 
starten.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de bouwvoortgang.
Wil u graag een actie opzetten ten voordele van huis Floortje, dan kunt u ons steeds  
contacteren via mail info@eglantier.be of op het nummer 02/7674705
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Veel ouders met een zorgenkind hebben be-
hoeft aan een adempauze, zo nu en dan. Een 
dag of een weekend met eens wat meer aan-
dacht voor mekaar en de andere kinderen. 

Hoe groot die behoefte is, mag blijken uit de 
getuigenissen van Hilde Giezek, de mama van 
Wout, en van Cindy Daeleman, de mama van 
Jana. Het getuigenis van Cindy verscheen eerst 
in de Rett Gazet 48, het blad van de Belgische 
Rett Syndroom Vereniging, waarin Cindy een 
bestuursfunctie vervult. Die publicatie viel sa-
men met de jaarwisseling, wat ook een apart 
licht werpt op de “mijmeringen” van Cindy.

Villa Indigo

Zoals de meeste mensen, zijn we vaak op 
zoek naar een evenwicht tussen werk en 
gezin, tussen tijd en energie. Met een zor-
genkind in huis is dit een extra moeilijke uit-
daging. Naast het werk en je gezin is er de 
extra niet te onderschatten zorg voor je kind 
(bij ons Wout (11 jaar)). Het is voor ons een 
continue evenwichtsoefening en zoektocht 
tussen tijd en kwalitatief leven. Naarmate de 
tijd vooruitgaat, moet je af en toe even stil-
staan en opnieuw bijsturen want Wout wordt 
ouder en dat brengt weer andere zorgen en 
noden met zich mee.

Een van onze puzzelstukken naar een gezond 
evenwicht thuis is dat wij Wout regelmatig 
laten logeren buiten de Eglantier. Omdat 
we het meeste nood hebben aan weeken-

Blockmansstraat 13 3070 Kortenberg  
T 02 759 54 14

druk@vangrunderbeeck.be 
www.vangrunderbeeck.be
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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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Goed om te weten 
Gezin en handicap vzw organiseert een reeks infomomenten en workshops voor ouders 
en familieleden van personen met een beperking. In mei zijn er 2 interessante infomomen-
ten in Leuven.

Hoe geef je de handicap van je kind een plaats? 
Als ouder van een kind met een beperking loop je vaak op de toppen van je tenen. De balans vinden 
tussen zorg-werk-leven is een hele opdracht. Praktisch, maar ook emotioneel. Als je een kind met 
een beperking hebt, loopt je toekomstbeeld anders dan verwacht. Dat geeft verdriet, pijn en geeft 
een gevoel van onmacht en onzekerheid. Hoe kun je een beperking loslaten als je er elke dag mee te 
maken krijgt? Of is het als ouder zoeken naar een manier om te (leren) leven met ‘levend verlies’…?
Op 7 mei van 19.30 tot 22 uur, De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, Spreker: Manu Keirse

De bewindvoering in de praktijk
Op 1 september 2019 worden alle bestaande statuten verlengde minderjarigheid automatisch omge-
zet naar ‘bewindvoering’. Alle rechten en plichten van de nieuwe wet zijn dan van toepassing. Voor 
ouders die het ouderlijk gezag over hun verlengd minderjarig kind uitoefenen, kan er een en ander 
veranderen. Zij worden nu bewindvoerder. Tijdens de workshop is er tijd voor jouw vragen.
Op14 mei om 13.30 uur, KVG, Tiensesteenweg 63, Leuven, Spreker: Lief Vanbael

Neem zeker ook een kijkje op www.gezinenhandicap.be voor meer info en andere infomomenten op 
verschillende locaties en tijdstippen

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) 
is nu bevoegd voor tussenkomst mobiliteitshulpmiddelen

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onder-
houd en herstellingen, zijn sinds 1 januari 2019  de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming 
(VSB). Dus niet meer RIZIV en VAPH. Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die 
het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische 
scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Sinds 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker(ook wel bandagist genoemd) een aanvraag 
indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. Voor meer informatie over het indienen van 
een aanvraag kunt u terecht bij uw verstrekker of uw zorgkas.

Om het “eenvoudig” te maken (grapje) blijft het VAPH na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal 
hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen)

Een volledig overzicht van alle tegemoetkomingen vindt u in de refertelijst (https://www.vaph.be/
hulpmiddelen/refertelijst) 



Op stap met zus en beste vriend
Ilyas vindt fietsen heel leuk. Vooral de wind door zijn haren vindt hij superleuk.
Het is natuurlijk niet evident om met Ilyas te fietsen en van een rolstoelfiets kopen was met ons 
budget geen sprake. Toevallig kwam dit eens ter sprake in een gesprek op de Eglantier en toen 
kwam het voorstel dat we de rolstoelfiets van de Eglantier mochten lenen.
Als je de fiets wil voor bij je thuis moet je wel een aanhangwagen of een camionette hebben 
om hem te halen want de fiets is meer dan 2,30 meter lang.
Of je kan natuurlijk ook rondom de Eglantier fietsen. Doordat hij vooraan op de fiets in zijn rol-
stoel zit, heeft hij ook een volledig zicht en kun je hem ook in de gaten houden.
Het is een echt plezier om ermee te rijden vooral door de elektrische aandrijving.
Wel eerst eens een paar rondjes rijden zonder rolstoel erop. Ilyas geniet zichtbaar van de fiets-
tochtjes en deze zomer komen we de rolstoelfiets zeker weer eens halen

Rune, zus van Ilyas

Huur onze rolstoelfiets

De Eglantier heeft een rolstoelfiets VeloPlus 2.

Die fiets is ontwikkeld om mensen, die in hun eigen rolstoel blijven zitten, te 
kunnen vervoeren. Door een kantelbaar oprijplateau kan de rolstoel op een een-
voudige manier op de fiets gereden worden. De fiets beschikt over een elektro-
motor wat het trappen makkelijker maakt. Wij konden destijds de fiets aankopen 
dankzij een sponsoring van AG Insurance Solidarity.

Dergelijk kostbaar materiaal willen we zo intensief mogelijk laten gebruiken.

We bieden aan ouders of andere geïnteresseerden de mogelijkheid om de fiets te gebruiken in de 
weekends of tijdens sluitingsdagen van De Eglantier, tegen een kleine vergoeding om het onder-
houd van de fiets te bekostigen.

Over de ervaringen van Ilyas en zijn familie met onze rolstoelfiets leest u hierna

Heb je ook zin om er eens op uit 
te trekken met de rolstoelfiets? 
Neem gerust contact met 
ann.debontridder@eglantier.be  
of barb.tobback@eglantier.be  
of op 02 767 47 05.


