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Voorwoordje
Dag allemaal,

Het Eglantierkrantje. Een ideale plaats om mijzelf aan jullie voor te stellen. Voor sommigen 
is het stilaan oud nieuws. Anderen zullen het sowieso al ergens horen waaien hebben. Sinds  
1 mei heb ik het genoegen en de eer om mij, aan het hoofd van De Eglantier, in te zetten voor 
het welzijn van ons dierbaarste bezit. 

Na 23 jaar volwassen mensen met een beperking te ondersteunen in hun dagelijkse besog-
nes, met hen geluk en verdriet te delen, aan de toekomst te werken maar ook het verleden 
te koesteren, heb ik de kans gegrepen om nu ook het opgroeien, leren, spelen, genieten en 
zoveel meer, te ontdekken bij kinderen die dat tikkeltje aan extra ondersteuning in hun weg 
door het leven nodig hebben.

Op mijn eerste werkdag werd ik hartelijk ontvangen met kunstwerkjes, tekeningen en slin-
gers. Het viel mij die dag, en sindsdien elke dag weer, onmiddellijk op dat de warmte en 
liefde die uitgaan naar de kinderen van De Eglantier iets bijzonder hebben. Iedereen zet zich 
onvoorwaardelijk in om van elke dag weer een bijzondere dag te maken. Ze streven naar een 
nieuw hoogtepunt maar evengoed nemen ze de dag zoals hij komt. Tijd nemen voor leuke 
dingen, rusten na hard werken, genieten van kleine dingen.

Via deze weg wil ik mijn dank uiten aan Ann, die mij de afgelopen maanden heeft ingewijd 
in de spelregels van MFC, de sector voor minderjarigen met een beperking maar vooral in het 
dagelijkse leven in en rond De Eglantier. Merci!

Ik wil ook de Raad van Bestuur danken voor het vertrouwen en de kans die ze mij geven 
om deze verantwoordelijkheid op te nemen. Van bij het begin werd ik ook door jullie warm 
onthaald, ondersteund waar nodig, vrij gelaten waar het kan. 

In mijn eerste voorwoord moet, kan en mag ik het niet vergeten maar wil ik het ook niet te 
veel op de voorgrond zetten. COVID-19 is sinds vorig jaar een deel van ons leven geworden. 
We hebben ons, met tegenzin maar toch volhardend, aangepast om door deze moeilijke tij-
den te worstelen. De Eglantier heeft deze volharding in de praktijk gebracht met als resultaat 
dat er tot op vandaag nog niemand besmet is geraakt in 
onze dagopvang. Een pluim voor iedereen die zich hiervoor 
heeft ingezet en alvast ook een duim voor iedereen die dit 
in de toekomst zal blijven nastreven. 

Ik wens jullie veel leesplezier in deze 125e editie van het 
Eglantierkrantje.

Koen Huyberechts
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Zomer in de Eglantier
Oh wat zijn we blij! Corona begint langzaam te 
verdwijnen.

Wij bubbelen wel nog even verder. De begeleiders 
blijven alles op alles zetten om ondanks alle 
maatregelen de kinderen dagelijks een goed en 
leuk aanbod te geven. De zomer is begonnen en 
die hebben we samen alvast goed ingezet.

Het zonnetje was misschien nog niet zoveel 
aanwezig, maar elke dag dat ze er was genoten we 
er zoveel mogelijk van!
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De kinderen amuseerden zich met het 

speelgoed in de tuin. Het doolhof, de 

schommel en de trampoline blijven echte 

toppers!

Onze leefgroepactiviteiten verhuisden we op mooie, zonnige dagen naar buiten. 

Zo maakten we leuke muziek.

Bakten we lekkere pannenkoeken…
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De paardjes kwamen nog eens op bezoek.

En speelden we uiteraard ook met water.  Wat een pret! 

Op de regendagen lieten we de nattigheid 

ons humeur niet verpesten, maar maakten we 

het gezellig binnen in de leefgroep.

Onder de parachute. 

Snoezelen en doezelen,gezellig samenzijn.
en muziek maken.
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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.

En last but not least, supporterden we uiteraard ook voor onze Red Devils! 

En ook al hebben we het EK niet 

gewonnen, de kinderen blijven 

gewoon hun vrolijke zelve! 

Nieuws van het huis

• Alain Libert, onze chauffeur, ging eind maart met pensioen. Hij werd uitgezwaaid door 
groot en klein.

• Welkom aan de nieuwe gezichten:

- Jan Bleyen is onze nieuwe chauffeur. Vanaf 12 juli vervangt hij Peter tijdens diens 
ziekteperiode.

- Sinds 1 februari ondersteunt Kaiya Soers het begeleidersteam van Leefgroep CD.

- Koen Huyberechts startte op 2 mei als directeur.

- Francis Van Aken is onze nieuwe vrijwilliger. Hij komt ons helpen met het onderhoud van 
de tuin en andere logistieke klussen.

• Proficiat met de geboorte van Chloë op 20 maart 2021, een dochtertje voor Michael en Joyce 
Vanderhoudelinghen-Veeckman, een eerste kleinkind voor Ann Debontridder.

• Ons oprecht medeleven aan de families bij het overlijden van:

- Jan Spegelaere op 24 februari 2021,samen met zijn vrouw Martine zette hij zich vele jaren 
in als vrijwilliger op het tuinfeest.

- Etienne Debontridder op 10 april 2021, vader van Ann Debontridder

- Jean Rappe op 17 juni 2021, grootvader van Arthur Rappe

- Jacqueline Bekaert op 18 juni 2021, grootmoeder van Ilyas Allemeersch
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Rozenbottels
• Donderdag 29 juli nam Ann definitief afscheid van De Eglantier.

 15 jaar lang was ze het vertrouwde gezicht van De Eglantier en verwezenlijkte ze een aantal ‘am-
bitieuze projecten’. Fondsenwerving en De Eglantier bekend maken in de ruimere omgeving was 
haar sterkte. Samen met het hele team slaagde ze erin om De Eglantier te blijven uitbouwen tot 
een warme plek waar de kinderen en hun ouders zich ’thuis’ voelen.

 Ann heeft er zelf voor gekozen om ‘het huis’ met stille trom te verlaten. Geen groots feest, wel een 
mooie doos vol herinneringen, kaartjes, kleine attenties, anekdotes en wensen.

 We delen graag nog wat Anne, de mama van Joshua, schreef naar aanleiding van de  openstaan-
de vacature voor directie:

 “De lat ligt hoog om de huidige directrice te evenaren, maar alle gedreven kandidaten zijn welkom. Ik 
herinner me de dag dat Joshua startte in de Eglantier, nu 15 jaar geleden, als gisteren. Na een jaar van 
medische rampberichten over de talrijke beperkingen die ons kind had, vonden wij eindelijk een plek 
waar aandacht was voor het kind achter de handicap. 

 Kon hij veel? Neen. En toch kwam hij na de eerste dag thuis met een boekje vol verhalen over een 
deugddoend handmassageke, of hoe hij ervan had genoten had om op de schoot te zitten. De warmte 
en betrokkenheid van begeleidster Sofie, dat vergeten wij nooit. De focus lag zo hard op de kleine din-
gen, zaken die hij wél kon, en waar hij wél van genoot, geen woord over wat hij allemaal niet kon. Ik was 
diep ontroerd door de menselijkheid, het geduld en de warmte waarmee ons zorgenkindje benaderd 
werd.

 De Eglantier leerde ons terug ons kind te zien, en niet alle medische mankementen. 15 jaar later kunnen 
we met een gerust hart zeggen dat we het ongelooflijk getroffen hebben met deze voorziening. Ze 
hebben ons gered, niet meer en niet minder. 

 En dat kon alleen met een kapitein die elke beslissing nam in functie van wat het allerbelangrijkste was: 
het welzijn van de kinderen, hun gezinnen en het personeel. Die altijd bereikbaar was en luisterde naar 
onze zorgen. Die meeleefde.

 De verwachtingen zijn niet min, maar als je een warm hart hebt en niet bang bent om de handen uit de 
mouwen te steken en voor deze kinderen zonder stem op te komen, dan verwelkomen wij als ouders je 
graag als nieuwe kapitein. 

 En neem het ons niet kwalijk als we nog regelmatig zullen verwijzen naar Ann”

Bedankt Ann!
Welkom Koen!

• Opperste voorzichtigheid  met het coronavirus blijft in De Eglantier nog steeds aan de orde. Toch 
komen er traag maar zeker steeds meer lichtpuntjes bij. Ondertussen zijn alle personeelsleden 
en de +16-jarige kinderen gevaccineerd. De +12-jarigen komen in de loop van de zomer aan de 
beurt. De afspraken rond het inzetten van de vrijwilligers mochten ook al wat versoepelen. En zo 
kijken we hoopvol vooruit.

 De toekomst blijft echter nog een beetje te onzeker om grotere bijeenkomsten te organiseren. 
Voor de 2e keer op rij  beslisten we om het Tuinfeest in september niet te laten doorgaan.

 Maar niet getreurd! U kunt De Eglantier alsnog steunen via onze online Gin verkoop
   
 De B-3060 Gin is een superieure Bertemse gin ontstaan door een mooie collaboratie tussen pro-

ducent Toni (by FDW Brands), Fred (wijnhandel Mundi Vinum) en de creatieve geest van Pascale 
(Atelier P) voor het ontwerp. Zij schenken met plezier een percentage van deze verkoop aan onze 
organisatie.

 Fles B-3060 Gin: € 39,00

 Voor de liefhebbers is er een:
 GIN-geschenkpakket ‘De Eglantier’: € 40,00
 1 fles B-3060 Gin, 2 x 33cl blikjes Schweppes Indian 

Tonic, 2 gedroogde citroenschijfjes)
 De Schweppes Indian Tonic in dit pakket wordt ge-

schonken door Drankenhandel ‘Van Craenenbroeck’ te 
Kampenhout.

 Klik op de link hieronder voor de praktische informatie en 
om je bestelling door te geven:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_OtmQDu2r-
BlaETMFKFcsvM874YsTQS4kqo0NKISNfXAJ6w/viewform

 
 Als je meer wil weten, mail info@eglantier.be of bel je ons 02 767 47 05

 Geef je zomerfeestje dit jaar wat extra ‘sjwoeng’ met een frisse Gin-tonic of verras je gastvrouw/
heer van een zomerfeestje met het Eglantier Gin- geschenkpakket.

 We hopen u volgend jaar terug in De Eglantier te kunnen ontvangen.

 Alvast bedankt!
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• Een jaartje later dan voorzien vertrokken Joris Vierin en Gert Roeckx op 29 mei met pak en zak 
voor hun fietstocht naar Compostella. Onderweg kregen ze wat extra steun van een paar vrien-
den. 3 weken en 2430 km later hebben ze succesvol hun doel bereikt. Dank je wel voor jullie 
moedige initiatief ten voordele van Huis Floortje. Ook dikke dankjewel aan al hun sponsors! 

                

• Deze zomer organiseren de ouders van Lynn Van Roey voor de 
2e  maal een Eglantiertocht in Veltem. De ervaren stappers kun-
nen op vrijdag 6/8 om 20u starten voor de 100km. Voor wie het 
iets minder mag zijn kan zaterdag 7/8 intekenen op rondjes van 
5,53 km. Meer info vind je op www.oldtimestappers.be

 Alvast heel veel succes aan alle moedige stappers en hartelijk 
dank aan de organisatoren.

• Je kan ook steunen door een snoepzakje van 3 euro te kopen. 
 Bestellen kan bij mariannewaerzeggers@telenet.be
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• Hartelijk dank aan allen die trouw via domiciliëring of met een jaarlijkse gift hun steentje bijdra-
gen en in het bijzonder aan allen die ons de voorbije maanden extra steunden:

- De firma Wolters Kluwer
- De familie van Naïl Benkabbou, ter gelegenheid van het Suikerfeest
- De kleuters van Vrije Basisschool Terbank, vastenactie
- Rotary Tervuren n.a.v. hun Valentijn chocolade – en wijnverkoop
- De whiskyliefhebbers van Caskaid vzw
- Vrije Basisschool De Duizendpoot, Glabbeek
- De mensen van het geboortejaar 1988 uit Leefdaal ter gelegenheid van hun dertigersfuif
- Vrienden en familie van Colm O’ Brien (papa van Jake) voor zijn 50e verjaardag en ter nagedach-

tenis van Jake.
- Vereniging Priesters v/h Heilig Hart vzw
- Carina Vansina, n.a.v. Facebookverkoop, juweeltjes tvv De Eglantier
- Ferm Leefdaal, n.a.v. hun fotozoektocht
- Inner Wheel Brussel Zavel

Goed om te weten

Verlaging van de leeftijdsgrens voor  
een Inkomensvervangende- en  
integratietegemoetkoming (IVT)

Wie wegens een beperking niet kan werken of maar een derde kan verdienen van wat iemand zonder 
beperking verdient, heeft recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Wie wegens een beperking het moeilijk heeft met dagelijkse activiteiten zoals koken, eten en wassen 
heet recht op een integratietegemoetkoming (IT).
Je kunt die tegemoetkomingen nu krijgen vanaf je 18e jaar. Vroeger kon dat pas vanaf 21 jaar. Sinds 
1990 word je meerderjarig vanaf je 18e verjaardag, maar de regels voor de jongeren met een beper-
king werden niet mee aangepast.

De wet van 1 augustus 2020 geeft je het recht op ITV/IT vanaf je 18 jaar.
Vanaf 1 januari 2021 wordt dit toegepast op de nieuwe aanvragen. Bestaande dossiers en aanvragen 
van wie geboren is tussen 31/07/99 en 31/07/02 worden aangepast vanaf augustus 2020. 

Als je kind een bijkomende kinderbijslag krijgt of een zorgtoeslag binnen het Vlaamse groeipakket, 
krijg je daarover automatisch een brief in het jaar dat je kind 17 jaar wordt.

Meer info:
https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-inkomensevervangende-tegemoetkoming.htm



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 li-
chamelijke, 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 samen-
werkingsverband 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 con-
tactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors (min. € 40 /j.) en 
contactpersonen van De Eglantier.
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