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Oud en nieuw 

het toneel wordt afgestoft 
trompetgeschal weerklinkt  

gordijntjes gaan open  
poppen gaan aan het dansen 

 
 

 verhalen worden gespeeld  
glazen worden gevuld 

dromen worden toegewenst 
 

 
 

het oude jaar wordt uitgewuifd 
het nieuwe vrolijk toegelachen  

 
geniet van al het moois dat nog 

komen zal  
 

 
(gedichtje van de leefgroep in Huis20) 
 
 

naar inhoud 
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Beste lezer, 

Vooreerst wens ik jullie een goede start in 2016 en het vooruitzicht op hopelijk een minder 
woelig jaar. 

Met gemengde gevoelens schrijf ik hier mijn laatste welkomsttekstje. Na 33 jaar Eglantier en 
na 111 krantjes (sedert 1989) zeg ik op 1/4/2016 De Eglantier vaarwel. Het was mij een 
groot genoegen zo vaak bij jou aan huis te komen met nieuwtjes, info, foto’s van het huis en 
zoveel meer. De fijne reacties van lezers waren een grote aanmoediging. Mijn eerste grote 
opdracht binnen De Eglantier, zorgen voor een betere bekendmaking van het dagverblijf, kon 
via het krantje voortgezet worden. Eerst bedoeld als een infoblaadje voor ouders werd het 
krantje al snel een contactblad voor al wie betrokken is bij De Eglantier.  

De eerste jaren werd er duchtig getokt op een schrijfmachine en kwam er veel knip- en plak- 
en tekenwerk bij kijken. Een computer hadden we nog niet. Voor de kopies konden we gratis 
terecht bij een firma. Een vrijwilligster voorzag de krantjes van een adresband. 

Ondertussen gaan we ook in De Eglantier meer en meer de digitale toer op. 

Het krantje zal voortaan driemaal per jaar verschijnen i.p.v. vier maal, in januari, mei en 
september. Qua inhoud en uitzicht zal er ongetwijfeld ook een en ander wijzigen als 
vrijwilligers het overnemen. 

We streven ernaar om het krantje via onze site aan te bieden aan onze lezers, omdat dat 
goedkoper is. Alleen wie geen mailadres heeft, kan het krantje voorlopig nog op papier 
krijgen. Alle andere lezers van ons “papieren” krantje die wél een mailadres hebben, zou ik 
met nadruk willen vragen om ons hun mailadres te bezorgen. Contacteer daarvoor 
mia.eglantier@moso.be  

Het ga jullie allen goed en we zien elkaar ongetwijfeld nog op onze tuinfeesten. 

 

Lieve groeten, 

Thérèse 

 

 

naar inhoud 
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Nieuws van het huis 

- Ann Brever werkt sedert 5/10/2015 als opvoedster in De Eglantier. Ze voelde zich als 
snel thuis bij de jongeren van Huis20. 

- Lieve Weets is na het tuinfeest gestart als vrijwilligster bij Huis20. Als gewezen 
opvoedster in Terbank is ze vertrouwd met de doelgroep. 

- Linda Merckx heeft, na een tijd afwezigheid, haar arbeidsovereenkomst met De Eglantier 
beëindigd. Ze komt nog als vrijwilligster de leefgroep ondersteunen. Linda wordt 
vervangen door Silvia Schelstraete. 

- Sofie Kaelen beëindigde in oktober haar taak als opvoedster in De Eglantier. Wij wensen 
haar nog het beste in haar verdere loopbaan. Shana David vervangt Sofie.  

- Bram Van Sever  heeft in het najaar een tijdje als buschauffeur gewerkt. Dank voor de 
fijne manier waarop je deze job opnam. 

- Joke Doezie blijft enkele maanden thuis om ouderschapsverlof op te nemen. Eva 
Berwerts vervangt haar sedert 1/12/2015. 

- Rozemie Gauquie, onze logopediste, gaat in de Kempen wonen en werken. Woensdag 9 
maart is haar laatste werkdag bij ons. 

- Thérèse Gulinck, maatschappelijk werker, gaat op 1 april 2016 met pensioen. 

- Barb Tobback zal de functie van contextbegeleidster opnemen, onder meer ter 
vervanging van Thérèse. 

- Nina Janquart start 1 februari als opvoedster/begeleidster bij leefgroep C 

- Stagiairs bij de leefgroepen: 
- Macy De Wit van 6/1 tot 31/1 bij leefgroep  A 
- Michelle Vos van 29/2 tot 3/6 in Huis20 
- Katoo Mingneau komt de eerste week van februari op inleefweek bij leefgroep B. 
 

- Ons oprecht medeleven aan de families bij het overlijden van 
- Marcel Tanson, vader van Eddy Tanson, op 11/9/2015 
- Lea Tondeur, moeder van René Bellemans, op 11/10/2015 
- Annie Morraye, oma van Arthur Rappe, op 11/10/2015 

 
 
 
 

naar inhoud 
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17 oktober 2015 : uitstap  naar  Pairi Daiza 
 
De Eglantier had enkele toegangskaarten gekregen voor Pairi Daiza, met dank aan AG 
Insurance. Die konden we toch niet laten liggen. Tijdens een logeerweekend  trokken we met 
enkele kinderen naar het dierenpark. 
 
 

Iedereen was vroeg op het appèl ( toch 
voor een zaterdagochtend…) 
 
 Picknick: check. Pampers en andere 
benodigdheden: check. Buggy’s: check. 
En niet te vergeten, GPS: check 
 
Met veel goesting stonden  we  klaar om 
te vertrekken. Aan enthousiasme en 
energie was er alleszins  geen gebrek. 
Pairi Daiza  bevindt zich niet bepaald om 
de hoek maar de heenrit verliep alvast in 
opperbeste stemming. Er was  veel 
gelach en jawel gezang op de bus te 
horen.  
 
 Eén ding verliep wel niet zoals verwacht. 
Het weer was aanvankelijk niet waar we 
op gehoopt hadden. Onderweg hadden 
we onze ruitenwissers moeten gebruiken 

maar eenmaal goed en wel aangekomen  op de parking waren  de weergoden ons gunstiger 
gestemd. De regen verdween en bleef weg. Met de kinderen goed ingeduffeld in de buggy’s 
waren we klaar om het park te gaan ontdekken.  
 
En of er die dag veel te ontdekken viel! 
 
We brachten eerst de vogels een bezoekje. De ene was al wat groter, gekleurder of luider 
dan de andere maar zowel Quinten, Soetkin als Wout hadden ze gespot. Een leuk begin. 
Van de vogels gingen we dan naar de vissen die ook de moeite waard bleken. Ook zij 
kregen van ons allen zeker de nodige aandacht.Voor sommige onder ons deden de 
aquariums zelfs denken aan een bubbelunit. Op ons pad kwamen we ook otters, zeehonden  
en pinguïns tegen.  
 
Rond de klok van 12.30 u. begonnen we toch stilaan honger te krijgen. We zochten een 
warm, jungelachtig plekje binnen om te picknicken.  De picknick verliep voortreffelijk . De 
sandwiches werden met veel smaak en gemak gegeten. Niet alleen deden we nieuwe 
energie op maar we konden ons er ook opwarmen. Één ding viel zeker op aan tafel: 3 paar 
glunderende ogen ! 
 
Misschien was het hoogtepunt van de dag toch wel de treinrit door het park. Wie we daar 
allemaal tegen kwamen op onze trip was toch wel de moeite: olifanten,  tijgers, nijlpaarden,  
neushoorns, giraffen, aapjes,.. We konden niet alleen onze ogen de kost geven, maar ook 
onze oren en neus werden geprikkeld en aangesproken. Op dat moment voelden we ons 
toch een beetje de globetrotters van de Eglantier.  
 



6 

Nadien hadden we nog energie genoeg om onze tocht te voet verder te zetten en iedereen 
bleef in een prima mood. We hebben even moeten zoeken naar het verblijf van de panda’s ( 
het zal wel aan onze oriëntatie gelegen hebben…) maar we hebben ze gevonden. En ze 
gedroegen zich als echte pacha’s: lekker chillend kauwend op bamboe. Soetkin, Quinten en 
Wout hadden ze liever toch wel wat actiever gezien. 
 

Rond half zes werd het toch stilaan tijd om terug 
huiswaarts  of  beter gezegd naar huis Floortje  
terug te keren. De buitenlucht, de vele 
indrukken van geluiden, al dat kijken en 
luisteren, elkaars gezelschap. Ze waren er een 
beetje moe van geworden.  
 
Maar we keerden vooral met een big smile en 
een  zeer voldaan gevoel terug. In tegenstelling 
tot de heenrit verliep de terugrit een heel pak 
stiller……. 
 
Sophie Dejaegher 
 
 
 
 
 
 

naar inhoud 
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Eye control 
Een ‘oogjescomputer’ voor  
Jana 
 
De aanvraag 
 (Vervolg van de artikels verschenen in 
Rett Gazet 43 en 44, en in het 
Eglantierkrantje 108) 
 
Ok, we gaan ervoor. We gaan de Tobii 
aanvragen. Na een gesprek in december 
met Jana’s logopediste blijkt dat de enige 
reden waarom we het niet zouden doen, 
de angst voor een afwijzing is. Dat kan en 
mag ons niet tegenhouden. De 
logopediste raadt ons aan om contact op 
te nemen met de sociale dienst van Jana’s 
mutualiteit. De aanvraag gaat naar het 
VAPH, maar moet door de mutualiteit 
ingediend worden. Na dit gesprek ben ik 
weer helemaal enthousiast en zie ons al 
tegen de zomer, misschien zelfs al tegen 
de familiedag in april, met onze eigen 
Tobii. 
 
Een telefoontje naar de sociale dienst van 
de mutualiteit zet me meteen weer met 
beide voeten op de grond. De mensen zijn 
zeer vriendelijk en behulpzaam, maar 
totaal onbekend met deze aanvraag. Wat 
hebben we daarvoor nodig, hoor je hen 
bijna denken via de telefoon. De gewone 
papiermolen van medische verslagen 
(diagnose) is al een begin, dan zeker een 
verslag (ergotherapeut, arts, logopediste) 
waarin beargumenteerd waarom een al 
dan niet aangepaste computermuis niets 
voor Jana is (beperkt, of juister geen, 
functioneel gebruik van de handen, visueel 
zijn onze Rett dochters beter dan 
motorisch) en een recente prijsofferte van 
het gevraagde toestel. Na enig aandringen 
van mijn kant, geven ze toe dat een 
logopedisch verslag misschien ook wel  
nuttig kan zijn (hallo, 
communicatiehulpmiddel). 
 
Onze logopediste neemt voor haar verslag 
contact op de Hulpmiddelencentrale 
(HMC, de verdelers in Vlaanderen van 

onder andere de Tobii) om te overleggen 
wat zeker wel /niet in het verslag moet, 
onder andere: 
• een verantwoording voor de keuze van 
een bepaalde computer (Tobii, Tellus, 
Mobii); 
• het feit dat Jana met haar ogen een 
keuze kan maken (we hebben korte 
stukjes filmmateriaal op stick 
meegestuurd) en dus ook de computer 
kan bedienen; 
• Jana’s nood aan communicatie, met de 
bij- horende frustraties wanneer dat nu 
niet lukt; 
• een uitbreiding van Jana’s 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
 
De sociaal assistente van de plaatselijke 
mutualiteit komt begin januari langs voor 
de eerste handtekeningen en de verslagen 
die ik dan al heb verzameld. Voor haar is 
dit ook een totaal nieuwe vraag, maar ze 
is zeer geïnteresseerd en staat er zeker 
voor open. Ik laat haar mijn artikels en die 
van Leonieke en Sofie uit de vorige Rett 
Gazetten (43 en 44) lezen en ze wordt 
steeds enthousiaster.  
 
Na dit bezoek heb ik een positief gevoel. 
In februari heb ik alle gegevens verzameld 
en breng ik de pa-pieren bij haar binnen, 
zodat het volledige dossier naar het 
hoofdkantoor van de sociale dienst kan. Er 
wordt me verteld dat de persoon die de 
aanvragen voor het VAPH behandelt 
contact met ons zal op nemen voor een 
huisbezoek. 
 
Dan begint het lange wachten. Een 
periode met veel telefoontjes om te vragen 
hoe het zit met onze aanvraag en wanneer 
het huisbezoek gepland kan worden. 
Normaal ben ik een eerder afwachtend en 
geduldig persoon, maar naarmate de 
weken voorbijgaan en ik niets hoor van de 
mutualiteit behalve wat vage beloftes, 
zinkt de moed me in de schoenen. Door 
de vele veranderingen in ons 
gezondheidssysteem, hebben de mutuali-
teiten een wachtlijst voor de aanvragen en 
zeker voor aanvragen van minderjarigen. 
 
Als ik vraag of we eventueel de Tobii al 
kunnen aankopen voor de goedkeuring er 
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is, wordt ons dit afgeraden – ook dit 
vanwege de vele veranderingen. 
 
De Rett-familiedag en de uitleg en demon-
stratie van Leonieke en Marilou geven me 
weer de moed om toch door te gaan en 
nog maar eens contact op te nemen met 
de mutualiteit. En deze keer met succes: 
ik krijg een concrete datum van afspraak. 
 
Eind mei komen de mensen langs en kan 
alles in orde worden gebracht om de 
aanvraag dan eindelijk bij het VAPH in te 
dienen. We krijgen bezoek van twee 
mensen van de sociale dienst van de 
mutualiteit, allebei ergotherapeuten. De 
papieren worden ondertekend en er wordt 
nog wat bijkomende informatie over Jana 
gevraagd. 
 
Ze hebben al info opgezocht over de Tobii 
en weten waarover ze praten. Ze vertellen 
me ook wat we nu verder kunnen 
verwachten. Het VAPH heeft 
standaardrefertebedragen die ze 
terugbetalen per hulpmiddel. Als we kijken 

bij communicatiehulpmiddel, komen we 
met onze aanvraag voor de Tobii ver 
boven dit standaardbedrag uit (er zou 
ongeveer ¼ terugbetaald worden), dus 
wordt de aanvraag ook naar de Bijzondere 
Bijstandscommissie (BBC, ook VAPH) 
gestuurd om zoveel mogelijk van het 
resterende bedrag terugbetaald te krijgen. 
 
Van de gewone aanvraag zouden we vrij 
snel een hopelijk positief bericht kunnen 
ontvang-en (september) maar antwoord 
van de BBC kan wel even duren. Als we 
niet op de goedkeuringen willen wachten 
om de Tobii aan te kopen, raden ze aan 
om in ieder geval te wachten tot we bericht 
krijgen van het VAPH dat onze aanvraag 
binnen is. Dit zou half juni kunnen zijn. Ik 
sluit dit bezoek af met een positief en 
hoopvol gevoel. Misschien kunnen we 
volgend schooljaar starten met onze 
eigenste ‘oogjescomputer’ (zoals zus 
Tessa het noemt). 
 
Cindy Daelemans 
 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
De laatste loodjes 
(Vervolg van de artikels in Rett Gazet 45, 
en in het Eglantierkrantje 108) 
 
Onze aanvraag voor terugbetaling van de  
Tobii is eind juni eindelijk opgestuurd naar 
het VAPH. Dan beginnen we aan de 
laatste fase in ons aanvraagverhaal en 
zoals het spreekwoord zegt: ‘de laatste 
loodjes wegen het zwaarst’. Dat is hier 
zeker ook het geval. 
 
Gelukkig hebben we de afleiding van een 
zalige zomer, maar begin september 
begint het weer te kriebelen en kijk ik elke 
dag vol ongeduld in de brievenbus, 
wachtend op ‘de brief’. Half september is 
mijn geduld op en neem ik telefonisch 
contact op met het VAPH. Gelukkig maar, 
want van de medewerker aan de telefoon 
kreeg ik het geruststellende en 
fantastische nieuws dat onze aanvraag 
door de Provinciale Evaluatiecommissie 
was behandeld en goedgekeurd. Ik kreeg 
van hem ook meteen de datum mee 
waarop onze aanvraag verder behandeld 

zou worden door de Bijzondere 
Bijstandscommissie (BBC) en de 
vermelding dat we twee tot drie weken 
daarna ‘de brief’ mogen verwachten. 
 
Onze aanvraag werd op 24 september 
door de BBC behandeld en op 13 oktober 
krijgen we met de post het fantastische 
nieuws dat onze aanvraag werd 
goedgekeurd. We kunnen ein-de-lijk onze 
Tobii bestellen en hij wordt volledig 
terugbetaald! 
 
Een kleine noot: de Tobii wordt standaard 
geleverd met een gsm-toestel en dit wordt 
niet vergoed door het VAPH (waarde 
€55,39). Verder hebben we beslist, in 
samenspraak met Rozemie –Jana’s 
logopediste – om de Tobii-I15 te bestellen, 
dit betekent een kleine opleg omdat we 
een aanvraag hadden ingediend voor de 
Tobii-I12. Het scherm van de I15 is groter 
en Rozemie had de indruk dat dit voor 
Jana beter was (er was een demo van de 
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Tobii-I15 in De Eglantier, het dagcentrum 
van Jana, dus konden we vergelijken). 
 
Ik ben echt ontzettend blij en opgelucht, 
nog geen twee seconden nadat ik de brief 
opende, hing ik al aan de lijn met Rozemie 
om haar het goede nieuws te melden en 
om direct de praktische kant te regelen. 
Omdat Rozemie vaker contact heeft met 
Antonique van HMC, zal zij de bestelling 
verder regelen. Antonique had het 
verschrikkelijk druk, onder andere met de 
organisatie van de studiedag van HMC.  
 
De bestelling wordt uiteindelijk de dag na 
die studiedag geplaatst. Op de studiedag 
heb ik even laten vallen dat Jana op 18 
november jarig is en dat het leuk zou zijn 
als ze dan haar Tobii zou krijgen. Ik heb 
weinig hoop dat dit zal lukken, maar op 
maandag 16 november is het toch zover. 
Maandag is eigenlijk Jana’s vrije dag, 
maar we trekken met veel plezier om 10 
uur naar De Eglantier waar we een 
afspraak hebben met Rozemie, Antonique 
en onze eigen Tobii. 

 
Twee jaar nadat ik voor de eerste keer 
over de computer met oogbesturing 
hoorde, 17 maanden nadat we de eerste 
keer een Tobii hebben uitgeprobeerd en 
11 maanden nadat we beslist hebben om 
een aanvraag tot terugbetaling in te 

dienen, zijn wij nu de zeer trotse eigenaar 
van onze eigenste oogjescomputer. De 
weg was lang, bij momenten frustrerend, 
leerrijk en toch ook wel positief gekleurd. 
 
Ik zou het zo opnieuw doen, maar ik ben 
ook zoooooo blij dat het wachten eindelijk 
voorbij is, dat het allemaal gelukt is, en dat 
ik voor even van die frustraties verlost 
ben. Ik kijk nu vol goede moed en hoop 
vooruit.  
 
Jana heeft al mooie dingen laten zien op 
de Tobii. Onze weg zal nog lang, mooi en 
hopelijk ver zijn. Wat we gaan bereiken, 
zal de toekomst uitwijzen. Maar elk 
muizenstapje hebben we dan toch maar 
weer gezet. Of we tot communicatie gaan 
komen of niet, de oogjescomputer zal 
zeker een meerwaarde zijn voor Jana en 
voor ons gezin. Ik merk nu al positief 
resultaat. Samen spelen lukt nu al veel 
beter, vroeger maaide ze al eens met haar 
armen waarbij het speelgoed de lucht in 
vloog, of ze liet de iPad in haar 
enthousiasme vastlopen of je kreeg een 
‘liefdevol’ klopje.  
 
Nu heeft ze de kracht van haar blik 
geleerd. 
 
Ons hele gezin is nu ook meer bezig met 
Jana’s blik en er wordt, tot Jana’s vreugde, 
volop vertaald waarop haar blik gericht is. 
We kunnen nu ook al eens samen naar 
een film kijken (Jana was vroeger weinig 
geïnteresseerd in tv, enkel veldrijden kon 
haar boeien). 
 
Ik realiseer me dat het van ons allen veel 
inspanning zal vragen. Jana zal het niet 
vanzelf leren. We gaan er echt tijd voor 
moeten vrijmaken en elke dag moeten 
oefenen. Maar Ik heb er zin in, Rozemie 
heeft er zin in, papa en de zussen hebben 
er zin in en vooral, Jana heeft er zin in! 
 
Cindy Daelemans 
 
(over Tobii: http://www.tobii.com/group/) 
 

 
naar inhoud 

 

http://www.tobii.com/group/


10 
 

 

 

 

LOTJE&CO is een stichting in Nederland die zich richt tot alle vaders, moeders, broers, 
zussen en naasten van zorgintensieve kinderen. Want een zorgintensief kind doet veel met 
je en kan bepalend zijn voor je dromen. Wij hopen dat je je thuisvoelt bij Lotje&co en dat je je 
ervaringen, zorgen of ideeën wilt delen. Leer elkaar kennen en voel je gesteund door het 
Lotje-netwerk. Want we zijn er voor elkaar! 

Forum 

Als je inspiratie, contact met andere ouders/ professionals of hulp wilt. Het forum is er voor 
iedereen! 

Blogs 

 Ben je wel eens zo boos geweest op een instantie dat je uit woede bijna domme di...  

Vraag&aanbod 

Een leuk vakantieadres, een fijne oppas, aangepaste meubels, handige hulpmiddelen. Alles 
wat het leven gemakkelijker of leuker maakt, hoort thuis in deze rubriek. Dus ben je ergens 
naar op zoek of heb je iets in de aanbieding? Plaats een advertentie. 

 Tijdschrift 

Welke diagnose je kind ook heeft, als je 
een zorgintensief kind hebt, is Lotje&co 
hét tijdschrift voor jou. Elk kwartaal vol 
herkenbare en inspirerende verhalen van 
ouders met dezelfde ervaringen. 
Lotje&co verzamelt daarnaast de 
mooiste en slimste ideeën - van wonen, 
eten en vervoer tot hippe gadgets. Ook 
lees je informatieve artikelen, en komen 
dilemma’s (én oplossingen!) ter sprake 
die een kind met een beperking of 
chronische ziekte met zich meebrengt. 

 Gun jezelf een abonnement én de tijd 
om Lotje&co lekker te lezen! Of geef een 
abonnement cadeau.  

 

naar inhoud 
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Rozenbottels  
 

Wij danken hartelijk al wie ons de voorbije maanden extra gesteund heeft:  

 quiz personeel Vlaams Parlement 

 De Grute Plattoo, Tervuren 

 OCMW Overijse 

 familie en vrienden van Ellen Demedts voor haar vijftigste verjaardag 

 familie en vrienden van Hans en Katrien Verbeke-Strobbe voor hun vijftigste 
verjaardag 

 familie Hinnekes-Denis 

 stratenloop Tervuren 

 afsluiting van de vereniging De Rapide Duif, Leefdaal 

 Koninklijke Harmonie Vossemse Voerezonen 

 familie Brans 

 De Verpleegster, thuiszorgdienst 

 Bravoer organiseerde op 26 december 2015 in Duisburg een sfeervol Jingle 
Brasskerstconcert t.v.v. De Eglantier. Brass Partout en Quatre Brass speelden samen 
met de soliste Karen Cauwenbergh en met Kathleen Bollue die de verhalen voorlas. 
 

 Mairead Kenehan, Anne O'Brien en hun zonen David en Danny organiseerden rond 
de kerstperiode een verkoop van kerstmisprodukten t.v.v. De Eglantier. 
 

 Thea en Noor Descamps, Billie Soetemans en Pieter-Jan Dewachter zijn 
Driekoningen gaan zingen in Moorsel en verzamelden €42,47 voor De Eglantier. 
 
 

 

Elk jaar geeft de firma Herbosch-Kiere een “eindejaarsgift” aan een “organisatie die zich 
inzet voor minderbedeelden”. We kregen van Herbosch-Kiere een tekst over hun actie uit 
hun personeelsblad. Daarin kunt u ook lezen waarom Maarten op de foto staat. 
 

“Eindejaarsgift 2015 

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent voor velen onder ons een tijd van 
gezelligheid, lekker eten en drinken en veel cadeautjes. Net omdat het tijdens deze periode 
voor de meesten als een gelukkige tijd wordt beschouwd, willen we met HK stilstaan bij 
degene die het minder goed hebben en willen we vooral iets voor hen betekenen. De meeste 
organisaties die zich inzetten voor de minderbedeelden leven van financiële steun en 
daarom besloot HK om jaarlijks een bedrag te schenken aan een dergelijke organisatie. 

Dit jaar kregen jullie de mogelijkheid om een voorstel met motivatie in te dienen voor een 
bepaalde organisatie die volgens jullie het bedrag verdient. We kregen een tiental 
inzendingen en het doel was een project te kiezen dat duidelijk omschreven werd en waarbij 
de aanvrager nauw betrokken was, door familie of eigen inzet.  
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Het was geen gemakkelijke keuze omdat elke inschrijving een ontroerend verhaal vertelde 
met een positief doel voor ogen. Daarom zullen alle inschrijvingen ook volgende jaren 
opnieuw een kans krijgen om 5.000 euro te ontvangen.  

De organisatie die het bedrag in 2015 ontvangt is een voorstel van Maarten Taelemans.  
Zijn verhaal gaat als volgt: 
 

“Mijn mama is al meer dan 25 jaar werkzaam in De Eglantier, een multifunctioneel 
centrum voor kinderen en jongeren met ernstig mentale of meervoudige beperkingen. 
Doorheen de jaren heb ik van op afstand het zorglandschap in de gehandicapten-
sector mee zien evolueren.  

Vrij recent werd er een uniek initiatief genomen. Omdat er een hoge nood is bij de 
ouders om even rust te nemen in de zorg voor hun zwaar beperkt kind, werd er van 
start gegaan met een nieuwe niet-gesubsidieerde zorgvorm nl. Huis20 - Zorghotel 
Floortje.  

Dat is een combinatie van een schoolvervangende dagopvang en een zorghotel waar 
de kinderen indien nodig kunnen overnachten zodat hun ouders eens kunnen 
genieten van een goede nachtrust.  

Een nog te realiseren project is de aankoop van een zonnewering voor Huis20-
Zorghotel Floortje. Het terras ligt aan de zuidkant van het huis en de kinderen hebben 
nood aan schaduw. Met de zonnewering zouden deze kinderen ook in de zomer van 
de gezonde buitenlucht kunnen profiteren.“ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Directrice Ann, Mia en Maarten Taelemans tonen heel blij de cheque van €5000. 
 

 

naar inhoud 
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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 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 uw mailadres sturen. 
 
Een eenvoudig mailtje naar mia.eglantier@moso.be volstaat.  
 
Veel dank bij voorbaat. 

naar inhoud 
 

 
De Eglantier werkt samen met de schoolvervangende dagopvang van Windekind en met 
Centrum Ganspoel. Deze samenwerking valt onder de benaming multifunctioneel netwerk 
OnderWEG. Tot voor kort was er sprake van multifunctioneel centrum, maar de nieuwe 
benaming sluit beter aan bij onze opdracht binnen de zorg. 
 

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 leefgroepjes 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 
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling, vanuit de mogelijkheden en de eigenheid 
van ieder kind te stimuleren. Dat alles gebeurt in nauw contact met de ouders. 

De Eglantier is alle werkdagen open, behoudens een korte sluitingsperiode tussen Kerstmis 
en nieuwjaar en een tiental brugdagen. 

De Eglantier maakt deel uit van het Multifunctioneel Centrum OnderW.E.G., een 
samenwerkingsverband met Windekind, De Eglantier en Centrum Ganspoel. 

Om onze werking mogelijk te maken kunnen we een beroep doen op subsidies van de 
overheid en bijdragen van de ouders, maar gelukkig ook op een grote groep van vrijwilligers 
en donateurs. Allemaal mensen die De Eglantier een warm hart toedragen. Giften voor De 
Eglantier kunnen gestort worden op IBAN BE28  780-5921178-20   BIC  GKCCBEBB  t.n.v. 
"De Eglantier" (vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar). 

Het krantje verschijnt in januari, mei en september. Het is een gratis informatie- en 
contactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors (min. € 40 /j.)en 
contactpersonen van De Eglantier. 

naar inhoud 
 

  

mailto:mia.eglantier@moso.be
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   de eglantier 2016   
 

   SLUITINGSDAGEN 
 

januari vrijdag   1  nieuwjaarsdag 
   
februari  maandag  8 sluitingsdag CAO 
  dinsdag   9 sluitingsdag CAO 
    
maart  vrijdag  18 studiedag 
  maandag  28 paasmaandag 
  dinsdag  29 sluitingsdag CAO 

     
april  vrijdag    8 sluitingsdag CAO 

    
mei  donderdag   5 feestdag Hemelvaart 

   vrijdag    6 vervanging feestdag 1/5 
   maandag  16 pinkstermaandag 
  

juli  maandag   11 feestdag Vlaamse Gemeenschap 
   dinsdag  12 sluitingsdag CAO 

   woensdag  13 sluitingsdag CAO 
   donderdag   21 nationale feestdag 
   vrijdag   22 sluitingsdag CAO 
    

augustus maandag   1 sluitingsdag CAO  
dinsdag   2 sluitingsdag CAO 
maandag  15 feestdag Mariahemelvaart 

  
september maandag  19 opruim tuinfeest 

 
oktober vrijdag   21 studiedag 

   maandag  31 sluitingsdag CAO  
     
november dinsdag    1 feestdag Allerheiligen 
  woensdag    2 sluitingsdag CAO 

   vrijdag   11 feestdag Wapenstilstand 
   

december van 26/12  t.e.m. 1/1/2017 eindejaarssluiting 
 

------------------------------------------------------------- 
EVENEMENTEN van De Eglantier 
 
maart    donderdag 10 infoavond   
mei   vrijdag  27 GROOTOUDERFEEST namiddag  
augustus  vrijdag  26 FAMILIEDAG 10-16u.   
september  zondag 18 TUINFEEST 
november  zaterdag  19 Vrijwilligersfeest 
december   vrijdag  16 KERSTFEEST  naar inhoud 
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