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Voorwoordje
Het nieuwe jaar 2021 is ingezet.

Een paar maanden geleden leefden we nog op hoop om 2021 beter en “normaler” te kunnen 
starten. Maar nu beseffen we dat we er nog niet zijn.

Gelukkig moesten we in De Eglantier de deuren niet meer volledig sluiten. Met een creatief 
en flexibel team lukt het ons om, in een veilig kader, toch een goed en gevarieerd aanbod te 
blijven doen aan de kinderen.

Intern werken we er hard aan om het “nieuwe normaal” zo normaal mogelijk te laten ver-
lopen. Maar onze voordeur blijft nog altijd dicht en dat begint door te wegen. We missen 
onze ontmoetingen met de buitenwereld enorm: een fijn gesprekje met een grootouder op de 
grootoudernamiddag, een ex-collega die eens binnenspringt om te horen hoe het gaat, een 
gezellige ontmoeting met een sympathisant op het tuinfeest, een enthousiast bedrijfsteam 
dat hier de handen uit de mouwen komen steken, en ga zo maar door.

En wat hebben we die 100-koppige ploeg gemist die zich hier tijdens het tuinfeest met hart 
en ziel inzet om er weer een gezellig druk en warm feest van te maken.

Toch willen we vooruit kijken. Want 2021 wordt een speciaal jaar voor De Eglantier.

We nemen afscheid van Ann, die 15 jaar aan het roer van De Eglantier heeft gestaan. We 
hopen dat haar laatste grote project - Huis Floortje - in gebruik genomen kan worden voor 
ze ons schip verlaat.

We kijken hoopvol uit naar onze beurt in het vaccinatieplan. De angst om Covid19 in de 
Eglantier te brengen leeft bij ieder van ons. Weten dat we de veiligheid van de kinderen niet 
meer in gevaar kunnen brengen zal een hele opluchting zijn.

En wie weet kunnen we dan weer werken met een open deur om jullie allemaal te ontmoeten.

Samen met jullie kijken we uit naar mooiere tijden!

Barb & co
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Vrijwilligers aan het woord

Ondersteuning bieden in de leefgroepen, door 
de gangen lopen om klusjes op te knappen,  
werk zien dat bij ons overblijft, wat extra 
aandacht of een knuffel voor een kind, extra 
geld in het laatje brengen... 

De pandemie heeft onze vaste vrijwilligersploeg 
serieus aan banden gelegd.

Toch blijven ze contact houden en doen ze er 
alles aan om hun steentje te blijven bijdragen 
waar het kan (en mag).

Normaal zetten we al onze vrijwilligers extra 
in de bloemetjes tijdens de week van de 
vrijwilliger (27/2- 7/3/2021). Maar een echt 
vrijwilligersfeest kunnen we dit jaar zeker 
vergeten.

Daarom willen we in dit krantje iedereen 
bedankten die zich, op welke manier ook, 
vrijwillig inzet voor De Eglantier. We hopen 
dat we in de tweede helft van het jaar mekaar 
weer kunnen ontmoeten .

Je krijgt van ons een interview met Bernadette 
en enkele andere getuigenissen.

Kan je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Bernadette Van Roy en ik woon in 
Kessel-lo. Ik volgde de opleiding snit en naad, 
maar al gauw bleek dat dit niets voor mij was. 
Ondertussen had ik nog een ander talent leren 
kennen en dat was atletiek. 11 jaar heb ik 
gespendeerd aan mijn sport. Ondertussen had ik 
ook twee dochters gekregen. En zocht ik werk om 
thuis te blijven en voor Eva en Klara te zorgen. Ik 
ben toen onthaalmoeder geworden en dat heb ik 
17 jaar gedaan.

Waarom besloot je om aan 
vrijwilligerswerk te doen?

Toen ik stopte met het onthaalmoederschap 
vond ik mezelf nog te goed om op een stoel of 
zetel gaan te zitten, en ik wou nog iets voor onze 
maatschappij betekenen.  

Hoe ben je in De Eglantier terecht 
gekomen?

Tijdens mijn onthaalmoederschap heb ik 3 
zorgenkindjes onder mijn hoede gekregen, en 
eentje was Silke Fierens. Toen ik gestopt ben 
met mijn onthaalmoederschap, heeft papa Frans 
Fierens mij de raad gegeven om niet in een zwart 
gat te vallen. In De Eglantier hebben ze altijd 
handen tekort zei hij, en of hij gelijk had.

Hoelang werk je al als vrijwilliger  
in De Eglantier?

Van 2006 ben ik, samen met Paula Vandenhout 
(Polleke) in De Eglantier begonnen.

Kan je iets vertellen over je taken binnen 
De Eglantier? Is de inhoud van je taken 
gedurende de jaren gewijzigd?

Die is in de loop der jaren zo uitgebreid dat we 
nu kunnen zeggen dat de vaste kern van de 
vrijwilligers allemaal al alles gedaan hebben 
wat er kan gedaan worden. Het voornaamste 
is altijd, dat de kinderen voorgaan op taken. 
Is er een opvoedster ziek, dan springen we 
daar in. Wanneer de opvoeders vergaderen, 
houden we toezicht in de leefgroep. Verder 

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.
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hebben we verschillende taken, inspringen 
bij Eglantierkrantjes versturen, straks houden 
we ons bezig met de fiscale attesten, papier 
versnipperen, het inkleden van de ruimtes, helpen 
bij grotere feesten, inspringen als onze kookster 
ziek of afwezig is, koken in het weekend voor 
zorghotel Floortje enzovoort en zo verder, een 
heleboel. De kalenderverkoop, de tweejaarlijkse 
verkoop op de sociale kerstmarkt van Tervuren 
nemen we zelfs helemaal op ons.

Wat geeft je voldoening?

De glimlach van de kinderen, de dank-je-wel van 
iedereen in De Eglantier.

Heb je een band met vrijwilligers 
onderling.?

We hebben samen al een mooie band opgebouwd, 
onder meer door samen naar de rommelmarkten 
te gaan, en spulletjes te verkopen die regelrecht 
op de rekening van de Eglantier worden gestort. 
Sommige van ons gaan al eens iets lekkers eten 
bij de bakkerij in Kampenhout. We kregen met 
de vaste vrijwilligersploeg nu ook een eigen 
mailadres zodat we makkelijk kunnen overleggen 
en afspraken maken voor een volgend project.

Wat is één van je mooiste momenten?

Dat is een onmogelijke vraag: ik beleef hier alleen 
maar mooie momenten en ik geniet van alles .

Waarom zou je anderen aanraden om 
vrijwilliger te worden?

Omdat, als je zo bezig bent in De Eglantier, je je 
eigen zorgen wat kan vergeten, ‘s morgens ga je 
binnen en’ s avonds kom je moe maar gelukkig 
terug buiten.

Weten waarvan je moe bent, dat is een belangrijk 
gegeven voor mij.

Bernadette

Er was eens… een dinsdag in maart 2020.

Die begon gewoon zoals iedere dinsdag: ik 
vertrok naar de Eglantier om daar samen 
met andere vrijwilligers in een gezellige sfeer 
“bezig” te zijn.

Na een tijdje kwam plots het bericht: de deur 
moet op slot, niemand mag binnen!

Een lichte paniek, ongeloof, hoe moet het 
verder? Dat was het dan … Corona.

Wij, de vrijwilligers, moesten naar huis. Gedaan 
met helpende handen. Het was vreemd die 
lege dinsdagen… Geen rommelmarkten, geen 
kalenderverkoop, geen tuinfeest…

Toen kwam de herfst en met het vallen van de 
blaadjes begon het te kriebelen om “iets te doen 
in mijn kot!”. De knutselmicrobe (niet corona) 
had mij te pakken en de living werd knutselatelier.

Uiltjes, spinnen, slakjes enz.… kwamen tot leven 
en samen met Bernadet werden ze “coronaproof” 
in de Eglantier gezet om toch een beetje sfeer te 
brengen.

Iedereen was blij! Nadien hebben we ook kerstsfeer 
gebracht en nu werken we aan het winterthema.

Ik hoop dat iedereen een doel heeft gevonden om 
deze moeilijke tijd door te komen. Al is het voor 
sommigen, “alleen in hun kot” niet zo simpel.

We halen onze schade in 2021 wel in, beloofd!

Yvette

En toen kwam corona
Weg kinderen
Weg opvoedsters 
Weg alleman van de administratie
Weg alleman van het bestuur
Weg Sabine
Weg Nat
Weg technisch personeel
Weg collega’s-vrijwilligers
Weg rommelmarkt
Weg kalenderverkoop

Alles weg
De leegte die overbleef was stil
Heel stil

Ik ben als vrijwilligster, 15 jaar geleden, 

met open armen ontvangen in de Eglantier. 

Vandaag voel ik me nog altijd welkom 

en gewaardeerd door de opvoedsters, de 

medewerksters, de directie en door de ouders 

van de kindjes. 
Paula

In september 2018 zat mijn loopbaan in het 

onderwijs erop.

Het was nog veel te vroeg om niets meer te 

doen. Ik wilde me heel graag nog engageren 

voor de maatschappij. Dankzij Bernadette ben 

ik bij de Eglantier terecht gekomen.

Ik werd er heel warm onthaald en had er een 

heel goed gevoel bij.

Zo kreeg ik  in een vaste dag om mij mee in 

te zetten. Zolder opruimen, was opplooien, 

knutselen voor het thema, mee de kindjes 

eten geven, een activiteitje meedoen, bij goed 

weer al eens gaan wandelen enz.. 

Wat mij vooral het dierbaarst is, is het omgaan 

met de kinderen. Telkens na een dag ga ik 

met veel voldoening naar huis en kijk ik weer 

uit naar de volgende week. 

Helaas is er nu het coronavirus en zit ik te 

wachten tot ik weer kan komen.

Hopelijk tot snel allemaal.

Ingrid
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Nog niet zo lang geleden klopte je 

op het deurtje van ons hart 

Al snel veroverde je daar een plaatsje 

Twee jaar, 8 seizoenen

heb jij ons mooie en warme herinneringen gegeven

Je guitige lach, je grote fonkelende ogen 

ze vertelden ons meer dan 1000 woorden

Je vond het super om op onze schoot te zitten

daar leerden we je vreugdekreetjes kennen

Jouw hoofd dat je op onze schouder liet rusten 

daar konden wij samen van genieten

Je had veel energie,

op het schootje kreeg je de bijnaam “Spartacus Spartelaar”

Die naam kreeg je niet zomaar, jouw vechtlust is niemand van ons ontgaan

Een dapper lief ‘menneke’, die ons telkens opnieuw verbaasde

met je doorzettingsvermogen en je kracht

Iedereen kan de warmte voelen waarmee je omringd bent

door je mama, je papa en je lieve broer

Je gevoel voor humor, liefde voor knuffels 

heb je vast en zeker van hen meegekregen

Je hebt ons ontzettend veel liefde gegeven 

en ons zoveel geleerd 

Wij en je vrienden zullen je heel erg missen

Afscheid nemen is niet gemakkelijk 

dat plaatsje in ons hart, dat zal voor altijd van jou blijven 

Lieve Adnan, 
Mei 2016…Twee jaar en een half was je. Met 
je krulletjes, je lentesproetjes en je mooie 
kijkers verleidde je meteen groot en klein op de 
Eglantier.
We leerden je stapje per stapje kennen en jij 
ons. Een schootje, een liedje, een knuffel… 
je was graag dicht bij ons en wij waren graag 
dicht bij jou.
Genieten van zonnestraaltjes, buiten of achter het raam.
Met grote ogen keek je naar de lichtjes, de zeepbellen. Je 
luisterde aandachtig naar de muziekinstrumentjes. Je zachte 
handjes, je eigenwijze haartjes, jij in je zeteltje of je bedje op 
jouw vaste, rustige plek in de leefgroep.
Je kwam graag naar hier, maar ging ook graag naar huis. 
Om 15.30u was je steevast wakker, want papa kwam eraan! 
Complimentjes over je outfit nam je graag in ontvangst en 
dat had je zonder twijfel aan je mama te danken. Ellie klom 
al eens op ons bergje, klopte op het raam en vroeg: ‘komt 
Tiebe er aan?’
Tiebe, onze stoere en schattige vriend, jij vocht meer dan 
vele grote mensen in hun leven samen. En wat was je  
dapper, we hebben je daarvoor veelvuldig bewonderd! Nooit 
hoorden we je klagen. Hoe zwaar je het ook soms had….

Lieve Tiebe,
Wat gaan we je missen…  
we weten nog niet goed
hoe het hier zonder jou verder moet
Wil je stilletjes over ons waken?
Tot later dikke vriend!
Tot over de Regenboog!
Voor altijd in ons hart.
We nemen je altijd met ons mee.

Lieve Tiebe, 
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Zorg voor het personeel

Op vrijdag 9 oktober 2020 organiseerden we een studiedag op de 
Eglantier.

Het thema dat we kozen, was deze keer ‘ondersteuning voor het 
personeel’. En dat konden we dit jaar dubbel en dik gebruiken! 

Wat een geluk hadden we met de timing van deze studiedag, want 
een weekje later werden de coronamaatregelen opnieuw verstrengd. 
Dat we deze dag toch nog samen met onze collega’s konden 
doorbrengen, was dus zeer welkom. 

Uiteraard werd de nodige afstand bewaard en 
beschermingsmaterialen gebruikt, maar eindelijk konden we nog 
eens contact hebben met elkaar! 

In de voormiddag kwamen we samen in groepjes, en onder creatieve 
begeleiding van CGG Passant, hebben we nagedacht en gepraat over 
de voorbije maanden en wat hiervan de impact was op ons en onze 
werking. 

De gesprekken brachten veel emoties naar boven, waaruit bleek dat 
de meesten onder ons onzeker waren en dat er veel gemis was aan 
contact met anderen. 

Maar wat er bovenal uitkwam, was dat we er als Eglantierteam sterk 
voor staan en steeds op zoek gaan naar de lichtjes in het donker. 
De sterkte van ons team komt vooral tot uiting in hoe graag we als 
individu en als verbonden team ons werk doen.

Aan het einde van de voormiddag kregen we van de medewerkers 
van Passant een ‘complimenten knapzak.’ In een zalig herfstzonnetje, 
op het grote terras, schreven we met z’n allen complimentjes voor 
mekaar op kaartjes. En die kaartjes stopten we in ieders persoonlijke 
knapzak, als extra steuntjes in de rug voor moeilijkere momenten in 
de toekomst.   

Na de zware babbels was het tijd voor plezier! In de namiddag 
profiteerden we van het mooie weer en gingen buiten wat 
teambuildingsactiviteiten doen. We verkenden al wandelend onze 
mooie streek en onderweg voerden we opdrachtjes uit, waarbij het 
allemaal niet zo serieus hoefde te zijn. 

Wat deed het deugd om in een losse ontspannen sfeer mekaar 
opnieuw te kunnen ontmoeten. We konden onze batterijtjes weer 
opladen en dat was nodig want daar kwam ‘coronagolf’ nummer 
twee…

Nieuws van het huis

• In augustus gaf  Ann Debontridder aan haar functie als directrice te willen stopzetten. 15 
jaar en heel wat ‘projectjes’ later geeft ze de fakkel door.

 Definitief afscheid nemen doen we pas over een paar maanden. Op 1 mei start de nieuwe 
directeur Koen Huyberechts. Ann blijft nog even in huis om de continuïteit te garanderen en 
Koen wegwijs te maken in het hele Eglantiergebeuren.

• We verwelkomen 3 nieuwe kinderen

 Christian (11 jaar) startte op 1 sept 2020 en voelt zich al goed thuis in Huis 20.

 Naïl, een flinke jongen van 8 jaar is sinds november het nieuwe vriendje in leefgroep A.

 Hayat, net geen 3 jaar, is sinds januari 2021 de kleinste spruit van De Eglantier (leefgroep A).

• Lisa-mei maakte op 1 september de overstap naar Centrum Ganspoel. Met een beetje uitstel 
konden we haar toch in kleine groep (en coronaproof) uitzwaaien op een afscheidsfeestje. 
Het ga je goed, lieve Lisa-Mei!

• Na een jaar loopbaanonderbreking besliste Kristien Brys haar contract te beëindigen. Van 
tijdelijke kracht naar vrijwilliger naar vaste collega. Bedankt voor al die jaren, het ga je verder 
goed, Kristien! Leen De Letter blijft leefgroep B verder ondersteunen.

• Voorheen konden we al veel op hem rekenen als vrijwilliger. Maar sinds 1 sept 2020 maakt 
Boudewijn Poffé officieel deel uit van het logistieke team. Welkom in het Eglantierteam 
Boudewijn!

• Proficiat aan kinésiste Stephanie Van Gaal en Kristof De Wilder bij de geboorte van hun 
tweede zoontje Levi.

• Op 4 december overleed Paula Rondou. Ze zette zich jaren in als vrijwilligster op het 
tuinfeest. Veel sterkte aan de familie.

• De voorbije periode hebben we afscheid moeten nemen van 2 Eglantierkinderen.

 Adnan overleed op 28 augustus. Adnan kwam sinds september 2018 dagelijks naar 
leefgroep C. We leerden hem kennen als een dapper kereltje die veel warmte gaf aan zijn 
begeleiders.

 Op 5 december overleed Tiebe. Als 2,5 jarige kleuter startte Tiebe in mei 2016 in leefgroep 
A. Hij was toen de jongste van De Eglantier. Hij stal meteen alle harten.

 We wensen heel veel sterkte aan de ouders, broer Anés en zus Ellie en de hele familie.

 Jullie worden gemist, lieve jongens.
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Rozenbottels
• Hartelijk dank aan al wie ons financieel steunde de voorbije maanden:
 - UK Online Giving Foundation
 - Euroclear
 - Aprés Ski Team Leefdaal
 - Zangkoor St Cecilia Leefdaal
 - Harry Perwez bij zijn verjaardag
 - De firma Total, via hun steunplan Petro V
 - KT Foundation
 - UPS Foundation
 - Huntsman Corporation
 - Marianne Waerzeggers, Aloë Vera lipstickverkoop
 - Kiwanis Leuven en alle donateurs voor peperkoekenhart actie
 - Hart Tervuren, voor de organisatie van de digitale editie van de  Sociale kerstmarkt 
 - CD&V Glabbeek, verkoop kerstrozen
 - Al wie De Eglantier steunden ter nagedachtenis van Tiebe Vanhaute   
• Heel wat fondsenwervingsacties werden opgeschort wegens de pandemie. Gelukkig zijn er altijd 

creatieve doorzetters die met de nodige aanpassingen toch nog sponsorprojecten op touw gezet 
hebben.

- In plaats van zijn jaarlijkse deelname aan de dodentocht in Bornem organiseerde Patrick Van 
Roey, de papa van Lynn, een Eglantiertocht in eigen dorp. Een hele onderneming die hij samen 
met zijn collega’s van wandelclub Old-Time stappers op poten zette.

 Even zag het ernaar uit dat ook hier Covid roet in het eten zou gooien, maar mits het naleven van 
de maatregelen kregen ze toch de toestemming om het te laten doorgaan.

 Van vrijdagavond 7 aug tot zaterdag 8 aug, 18 rondjes van 5.32km stappen door Veltem, geen 
lachertje bij een dagtemperatuur van 36°c. Ook heel wat andere sympathisanten trotseerden de 
hitte en lieten zich sponsoren voor hun gewandelde  rondjes. 

 Ondertussen deed Marianne, de mama van Lynn, ook haar duit in het zakje. Zij verkocht geduren-
de deze periode wafels en snoepzakje ten voordele van De Eglantier.

 Dank je wel aan de initiatiefnemers, de moedige stappers, sponsors, supporters,…. Dankzij jullie 
konden we een mooie cheque in ontvangst nemen.   

- Een andere actie werd ondernomen door de ouders van Willem. Papa Bart, professionele pianist, 
componeerde een liedje, met Willem in zijn gedachten. Hij verzamelde een aantal talentvolle 
muzikanten en samen creëerden ze de single ‘ All of god’s children’.

 Door het wegvallen van de warmste week en het verbod op grotere bijeenkomsten konden we niet 
genoeg ruchtbaarheid geven aan de lancering van het liedje. Daarom ontwierp mama Tine een 
website waar je het liedje voor 5€ kan aankopen: www.williamsway.online

 Daarnaast staken ze nog heel wat tijd en energie om via verschillende media hun muzikale actie 
bekend te maken. Hartelijk dank hiervoor. Via onderstaande link kan je de ROB reportage her-
bekijken. https://www.robtv.be/nieuws/ouders-van-kleine-willem-zamelen-met-lied-geld-in-voor-
opvangcentrum-eglantier-108872

- Het warmste kot voor Arthur.
 De  broers van Arthur Rappe zitten samen op kot in het huis van hun grootouders. In plaats van 

huur te vragen aan hun kotgenoten kwamen ze op het idee om hen maandelijks te laten storten 
voor De Eglantier. Als dat geen leuk initiatief is!

- Juweeltjes ten voordele van de Eglantier. Dat is dan ook ineens de naam van de facebookpagina 
waar je moet zijn. Door het gebrek aan ‘live’ kerstmarkten maakte Carina, mama van begeleidster 
Jennifer, zelf een facebook pagina voor de verkoop van haar zelfgemaakte juweeltjes. Zeker en 
vast de moeite om eens een kijkje te gaan nemen. Haar aanbod wordt trouwens verlengd, je kan 
er nu ook terecht voor mooie Valentijnjuweeltjes. Dank je wel Carina, voor je creatieve inzet.

 https://www.facebook.com/juwels.eglantier

- Onze online verkoop in september was een succes. Natuurlijk in niets te vergelijken met het  
tuinfeest…. We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken om door aankoop van wijn en/of een 
geschenkpakket ons op deze manier een financieel duwtje in de rug te gegeven heeft. Uiteraard 
hopen we jullie in 2021 in ‘levenden lijve’ terug te zien op ons tuinfeest.

                       
- Ook een digitale versie van de 2-jaarlijkse sociale kerstmarkt in Tervuren deze keer. Door de 

Eglantier werd er een pakketje van 2 kaarshoudertjes met theelichtje aangeboden, een creatie van 
onze vrijwilligers. We waren blij te horen dat de Eglantier bij de meest gesteunde sociale projecten 
hoorde. Wie wenst kan nog steeds een kaarsensetje (5€) verkrijgen op De Eglantier. 

- We konden de Eglantierkalender 2021 niet te koop aanbieden op rommelmarkten en andere 
festiviteiten, maar u kan hem nog wel rechtstreeks bij De Eglantier verkrijgen. Indien nodig sturen 
we hem graag met de post naar u op (kostprijs met post: 10€). Een speciale dank aan Raymond, 
die ondanks deze barre tijden, toch op pad ging om kalenders te verkopen bij zijn vaste afnemers.
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Goed om weten…

Ben je op zoek naar een persoonlijk assistent, iemand die je helpt om klusjes op te knappen, 

boodschappen te doen, je tuin te onderhouden...?

Neem dan eens een kijkje op www.helpper.be 

Als erkend deeleconomieplatform verbinden zij helppies die assistentie zoeken met 

hulpvaardige en betrouwbare assistenten in de buurt.

De uurvergoeding van de assistenten kun je  met PVB/PAB betalen

Organiseert op 24 maart 2021,  van 13.30u tot 17u,  de workshop: 

BEWINDVOERING IN DE PRAKTIJK- VLBOp 1 september 2019 werden alle bestaande statuten verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering automatisch omgezet naar ‘bewindvoering’. Alle rechten en plichten van de nieuwe wet zijn dan van toepassing. 
Voor ouders die het ouderlijk gezag voor hun verlengd minderjarig kind bleven uitoefenen, kan er een en ander veranderen. Zij worden nu bewindvoerders. Tijdens deze workshop maken we tijd voor jouw vragen en twijfels: Wat verwacht de vrederechter van bewindvoerders? Hoe maak je een verslag op, zowel wat betreft het bewind over de persoon als over de goederen? Welke elementen moet dit verslag bevatten?

Inschrijven kan op: http://www.gezinenhandicap.be/infoavondenAls de workshop niet kan doorgaan wegens corona, wordt die vervangen door een webbinar

WAT NIEMAND WEET…

LIEF, LEED EN ANDERE VERHALEN OVER HET LEVEN MET EEN ZORGINTENSIEF 
KIND

Lotje&co is het grootste online platform voor gezinnen met een zorgintensief kind.

“Wat niemand weet” is de neerslag van de vele verhalen die hier werden gedeeld 

in 10 jaar tijd. Ze laten lachen en huilen. Ze gaan over omvallen en overeind blijven. 

Maar bovenal laten ze zien dat je pas weet wat het is om een ouder-van te zijn, als je 

er eentje bent.

(Ouders/ familieleden kunnen dit boek ontlenen in De Eglantier)
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Lisa-mei maakt nieuwe vriendjes  
in centrum Ganspoel
Bijna jaar geleden, kwam ze naar De Eglantier
Een schat van een meisje, wie was dat meisje? ’t Was…

Refr. Lisa Lisa Lisa-Mei, Lisa-Mei, Lisa-Mei
           Lisa Lisa Lisa-Mei, Lisa-Mei

Ze stal al onze hartjes, met haar lachje o zo lief.
Wat kon ze rollen, ja rollebollen! Die… (Refr.)

Wie hield heel veel van snoezelen, heel gezellig knus tesaam
Hier een knuffeltje, en daar een kusje. Voor… (Refr.)

Wie hield er van muziek, gebaartjes en een vrolijk lied
En instrumentjes, veel instrumentjes. ’t Is… (Refr.)

Als een echte wildebras, op het paardje in haar sas
Ze wil bewegen, ja graag bewegen. Ons… (Refr.)

En wat ging ze graag in bad, het is een echte waterrat!
Dat mocht lang duren, ja zeker uren! Hé… (Refr.)

En kon ze dansen, was het feest, dit meisje deed altijd graag mee!
Ja met haar vriendjes, de vele vriendjes! Van… (Refr.)

Wie kijkt er graag naar lichtjes en patroontjes in zwart wit
Vooral als ze draaien, ja als ze draaien! ’t Was… (Refr.)

Ach, kleine meisjes worden groot. Ze gaat straks naar een andere school.
We gaan haar missen, wie gaan we missen? T Is… (Refr.)

Maar komt ze straks nog eens voorbij. Dan maakt ze ons ontzettend blij
met een bezoekje, ja een bezoekje! Van … (Refr.)

He Lisa Mei het ga je goed! Verleid hen met je mooie snoet!
En maak veel vriendjes, ja dikke vriendjes! Dag… (Refr.)

Afscheidsliedje (Op de melodie van ‘Ik ben een muzikantje’)

Verder bouwen aan de toekomst 
Het is alweer van krantje nummer 120 geleden dat we nog iets laten weten hebben over huis Floortje .

Door de coronapandemie liepen de bouwwerken vertraging op.  De werf werd voor een aantal maan-
den gesloten. Vervolgens kwamen de heel warme dagen eraan waardoor er ook niet verder gewerkt 
kon worden. Door al die omstandigheden liep ons bouwavontuur een serieuze vertraging op. Het 
einde van de werken is nu gepland voor juli 2021.

Momenteel is de ruwbouw klaar en wordt het al duidelijker hoe het huis er zal uitzien. Ruim, licht, 
praktisch, veelzijdig, multifunctioneel en zo veel meer. 

Af en toe gaan we eens langs in huis Floortje , in onze gedachten zijn we dan al aan het “inrichten”.  
En ja we hebben al heel wat materiaal. Want we aanvaarden dankbaar materiaal dat we graag een 
tweede leven geven. Dit kan zowat vanalles zijn. Specifiek materiaal zoals een hospitaalbed en een 
douchebed maar ook gewoon tuin- en keukenmateriaal dat nog in goede staat is. We zorgen , uiter-
aard na overleg, voor een goede (her-)bestemming. 

De vrijwilligers die hun eigen plek krijgen in huis Floortje, hebben hun meubilair al klaar staan. Ze 
kunnen niet wachten om hun ruimte in te richten. Nog even geduld dames!

Stilaan beginnen we ook onze inhoudelijke werking voor te bereiden. Dat wil zeggen dat we op veel 
vragen een antwoord moeten zoeken: : hoe zullen de leefgroepen eruit zien, wie gaat waar werken, 
welke ouders willen gebruik maken van het verblijf, over welke werkingsmiddelen zullen we kunnen 
beschikken?

We hebben nog een lange weg voor de boeg, maar zolang we die weg samen afleggen - ouders, 
medewerkers, raad van bestuur - zal er zeker iets moois uit groeien.  
                                     

Ann Debontridder    



Een afscheid met veel dank en mooie herinneringen

Soms heeft men de indruk dat iemand die jaren lang het vertrouwde 
gezicht is van een bedrijf of dienst, nooit weg zal gaan. En dan is men 
verrast als dat toch gebeurt. Zo ook bij ons, in De Eglantier. Onze 
directrice Ann Debontridder is sinds april 2006 in dienst en voor veel 
mensen is zij onafscheidelijk verbonden met De Eglantier. Nu heeft zij 
beslist ons te verlaten, om persoonlijke redenen en in overleg met de 
Raad van bestuur.

Dat wij dit allemaal jammer vinden is duidelijk, maar het spreekt 
vanzelf dat wij haar beslissing moeten aanvaarden. Ann blijft tot en 
met 30 april 2021in functie als directrice en in mei, juni en juli staat 
zij deeltijds onze nieuwe directeur bij, die vanaf 1 mei in dienst komt.

Gelukkig kunnen wij rekenen op een uitstekende staf die in het verle-
den al bewezen heeft alle taken aan te kunnen.
Ann was al die jaren een uitstekend medewerker en directeur die altijd 
klaar stond om alles in goede banen te leiden. In de voorbije jaren 
hebben we samen met haar en de volledige ploeg van De Eglantier 
ons gebouw aan de Coigesteenweg volledig verbouwd, hebben we onze 
dienstverlening uitgebreid na de aankoop en inrichting van Huis20 
waar we eindelijk kortverblijf hebben kunnen organiseren en mo-
menteel zijn we volop bezig met de nieuwbouw en hopelijk spoedig de 
afwerking en inrichting van Huis Floortje.

Dat heeft allemaal ontzettend veel energie en inzet van iedereen ge-
vraagd, maar Ann is er altijd in geslaagd iedereen achter de projecten 
en activiteiten te scharen en de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Ann, wij wensen jou en je hele familie het allerbeste maar we zullen je 
missen. Aan onze nieuwe directeur, Koen Huyberechts, wensen wij het 
allerbeste en een mooie, lange carrière in De Eglantier.

Wilfried Servranckx
voorzitter van de Raad van bestuur


