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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 vraagt minder tijd en werk. En u krijgt alle foto’s in kleur te zien!
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 dat sturen.
Een eenvoudig mailtje naar mia.clinckx@eglantier.be volstaat. 
Dank bij voorbaat.

                                       Een echt feest!
 

Beste lezer,

Met een warm gevoel en fierheid kunnen we terugkijken op een geslaagde editie van het Eglan-
tiertuinfeest 2016. 

Als kleine voorziening, ieder jaar opnieuw, een vier- à vijfhonderd mensen mogen ontvangen 
maakt ons enorm blij.

We danken oprecht alle mensen die door hun aanwezigheid, sponsoring, uitlenen van materiaal, 
publicaties, daadwerkelijke helpende handen,…. ons tuinfeest mee tot een echt FEEST hebben 
gemaakt.

Het enthousiasme van zovele vrijwilligers is een belangrijke steun voor 
heel de Eglantier en voor allen die hier werken.

Dankzij jullie kunnen we elke dag nog beter 
werken aan een kwaliteitsvol aanbod voor 
onze kinderen.

Zo stappen we met veel energie een nieuw 
werk(school)jaar in!

Lieve groeten,

Barb en het hele Eglantierteam
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Afscheid van Jake
Op 22 juni overleed Jake O’Brien. Jake 
kwam sinds juni 2014 dagelijks naar De 
Eglantier in leefgroep C. We wensen de ou-
ders, broers en Frieda heel veel sterkte bij 
hun grote verlies.

Liefste  Jake,

Twee jaar geleden mochten we je in onze leefgroep verwelkomen. Je was een gelukkige jongen, die 
ons altijd aan het lachen kon brengen. Je vond het zo leuk als we gingen wandelen, als we een beetje 
gek deden of als we harde muziek speelden. 

Je genoot van je wekelijkse badjes met Fernanda en je snoezelmomenten met Shana. Je was al wel een 
grote jongen, maar toch vond je het lekker om geknuffeld te worden en wij vonden het geweldig om 
je vast te pakken.

Elke dag verraste je ons met je kracht en je wil om te vechten. Je deed altijd je best om ons trots te 
maken. Wij zullen je vrolijke babbels missen tijdens het dutje. Wij zullen je glimlach missen. Wij hebben 
bewondering voor je creativiteit om ons dingen te vertellen zonder woorden. Je hebt ons geleerd om 
een boek niet te beoordelen  op zijn omslag. Je zag er zo kwetsbaar uit, maar toch was je onze held.

Onze lieve, hardwerkende Irish boy ... 

We zijn dankbaar voor de kans die we kregen om je te leren kennen en om van jou te leren. We zijn je 
ouders dankbaar voor het vertrouwen dat zij ons gaven om voor jou te zorgen. 

Heel veel mensen hebben van jou gehouden. En jij hebt het geluk gehad om Frieda, Joshua, Danny en 
vooral je ouders in je leven gehad te hebben.

We zullen je nooit vergeten. Jij bent onze kleine ster.

Nina, Katia en het hele Eglantierteam
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Louis en Ibrashka zijn verhuisd
Louis Dierckx en Ibrashka Aziev verblijven sinds 19 september voltijds in Stichting  Delacroix in 
Tienen-Hakendover. We hopen dat ze zich er snel helemaal thuis voelen. 

Van allebei hebben we een lief briefje gekregen.

Liefste iedereen,

De voorbije jaren stonden jullie dagelijks klaar om 
Louis en ons op te vangen met een overvloed 
van warmte, inzet, knuffels, huiselijkheid, blijven 
geloven, een tas koffie op een moeilijk moment, 
het laagdrempelige en zo veel meer.
Ik weet niet hoe veel extra mama’s en papa’s 
Louis erbij had, maar hij was in elk geval één van 
jullie, en wij erbij ;-)
De tijd is gekomen voor een  nieuwe bladzijde in 
ons levensverhaal.
We zullen jullie missen!

Dikke knuffels van Louis & co

Liefste, beste mensen van de Eglantier,

Bedankt voor alles!
Vele jaren waren we samen, jullie zijn net familie 
voor mij. Jullie hebben me goed geholpen met alles. 
Jullie blijven voor altijd in mijn hart.
Altijd stonden jullie aan mijn zij. Ibrashka is opge-
groeid met jullie waardoor hij veel zelfstandiger en 
slimmer is geworden en nog veel meer…!
Ik zal jullie nooit vergeten!! Bedankt nogmaals voor 
alles!!

Met vriendelijke groeten,
Mama Marjam, zusjes Linda en Salma, broer Ismaïl 
en het meeste van Ibrashka!
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De week voor Kerstmis 2016 wordt opnieuw De Warmste 
Week.  Die week zorgt iedereen voor iedereen. Van 18 de-
cember tot en met 24 december kamperen de presentatoren 
van Studio Brussel  opnieuw in De Schorre in Boom voor het 
goede doel. Geen Music For Life zonder goede doelen. Geen 
Music For Life zonder warme acties. Ook De Eglantier rekent 
op jullie.

Je kunt  jouw actie officieel registreren via https://dewarm-
steweek.stubru.be/ Surf naar de site, klik op goede doelen. 
In het vakje bovenaan ( naam organisatie/trefwoorden ) tik je 
“eglantier” in, klik op zoeken en scrol vervolgens naar onder-
aan de pagina. Hier zie je dan De Eglantier staan , klik hierop 
en vervolgens kun je je actie ten voordele van vv De Eglantier 
registreren.

Veel plezier ermee en alvast bedankt!

10 jaar The Healing Horse
Op vrijdag 30 september vierde The Healing Horse vzw zijn 10 
jarig bestaan in het Koloniënpaleis in Tervuren  Dat is al 10 
jaar dat onze kinderen kunnen therapeutisch gaan paardrijden 
op Django, Florinette en de andere paarden.

Lezersmail
We kregen een reactie van Paulette Eeman op ons vorige nummer.

Dag allemaal,

Ik heb het krantje met veel belangstelling gelezen. Proficiat.
Ik herleef terug de jaren dat ons kleinkind Wouterke Verbeke er dagelijks verbleef.
Jullie doen een werk van onschatbare waarde te weten dat je kind in goede handen is.
De Eglantier ligt mij nauw aan het hart.
Doe zo voort. Nogmaals dank.

Oma van Wouterke.



6 Herfst 2016  ı  nr: 113

Nieuws van het huis
• Vanaf 1/10/2016 beëindigt Koen Mi-

chiels zijn contract in De Eglantier. Na 
8 enthousiaste jaren gaat hij andere ho-
rizonten opzoeken. We wensen hem veel 
succes met zijn zoektocht en hopen dat 
hij af en toe nog eens binnenspringt, met 
of zonder accordeon.

• Tijdens de zomermaanden vulde Fran-
coise Lulu het ziekteverlof van Ann Bre-
ver in.

• Nick Cleeren vervangt tijdelijk Ann en 
Koen in Huis20.

• Alain Libert is tijdelijk terug in dienst 
als chauffeur.

• Vanaf september hebben we ook stagiai-

res in huis. Joanna Houlleberghs ver-
sterkte in september leefgroep B, Laura 
Dekelver doet tot eind december haar 
stage in Huis20. Eva Collette volgt 
een specialisatie jaar en zal een volledig 
schooljaar meedraaien binnen de wer-
king, onder de hoede van Annemie.

• Nina Janquart stapt op 1/10/206 in het 
huwelijksbootje met Jens Verhelst. Veel 
geluk samen!

• Thérèse Gulinck werd de fiere oma van 
Kato 3/6/2016 en Nore 11/07/2016

• We betuigen aan de familie ons medeleven bij 
het overlijden van Marie Van Roy, zus van Ber-
nadette Van Roy, op 22/5/2016 en van Alice 
Carleer, grootmoeder van Ellen Van Aken, op 
25/5/2016

Rozenbottels
• Robert Thenaerts timmerde voor de kinderen van leefgroep D een knusse zit-en speelhoek. Zo 

kunnen ze op een veilige manier naar hartenlust spelen tijdens de vrije momentjes.

• Wij danken zeer hartelijk al wie ons de voorbije maanden extra gesteund heeft door sponsoring of acties:

o Boudewijn Poffé, vrienden en familie n.a.v. zijn 50ste verjaardag
o Mevr. Marie Oncelin
o Bert en Monica Bruyland- Vandevelde, vrienden en familie n.a.v. hun jubileumfeest
o Johan Peetersille en Mirella De Simone ter gelegenheid van hun huwelijk
o DMP Haasrode BVBA, voor steun aan het tuinfeest
o Gift n.a.v. de Jinglebrass  georganiseerd door Bravour vzw
o Donation Friends of British school Brussels
o Het saldo van “GE- ZET van Tervuren”
o Jos Matthys n.a.v. zijn verjaardag
o Tijdens de herdenkingsdienst van Jake O’Brien op zaterdag 25 juni in The St- Anthony Church 

werd een omhaling gedaan ten voordele van de Eglantier.
o Koen en Mieke Menu-Cox ter gelegenheid van Koen’s 50ste verjaardag
o Alle vrijwilligers voor de verkoopacties op markten
o De werknemers van D’Ieteren-Kortenberg kwamen op 24 mei 2016 een dagje klussen. Ze verfraai-

den de speelhoek van leefgroep D en deden tuinwerk.
o De SAP werknemers kwamen voor het 2e jaar op rij in de tuin van Huis20 werken en schonken een 

bedrag voor verfraaiing. 
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Op vrijdagnamiddag 16 september kwamen 28 ( achtentwintig ! ) medewerkers van Euro-
fiber een handje toesteken met de voorbereidingen van ons jaarlijkse tuinfeest.

Rolstoelen, sta-planken, tafels, stoelen, de bussen , ….. kortom al het materiaal kreeg een 
grondige poets- en ontsmettingsbeurt. Voor ons betekende dit veel werk gespaard.

Hartelijk dank aan Enid Brusseleers en haar enthousiaste team.

Medewerkers van Huntsman Everberg zijn ten voordele van De Eglantier weer de Mont 
Ventoux op gaan rijden.
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Primeur voor Bertem !
De vzw El Soplo del Viento (Het Geruis van de Wind) heeft aan de gemeente Bertem het prototy-
pe van haar rolstoelschommel geschonken. Die staat nu in de speeltuin aan het gemeenteplein. 
Natuurlijk waren onze kinderen daar ook bij.

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.



 de eglantier vzw ı schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren met ernstige beperkingen 9

Er was eens…
Tweede deel van het verhaal van Thérèse 

Er was eens een ideetje van Staf, de direc-
teur in 1989…

…om een infoblaadje te maken voor de ou-
ders, personeel, raad van bestuur en vrijwilli-
gers. Bij de tweede uitgave vroeg hij of ik het 
krantje verder wou samenstellen. Het werden 
al gauw enkele honderden exemplaren om-
dat ook alle sponsors, collega’s uit de sector, 
sympathisanten, enz. een Eglantierkrantje 
toegestuurd kregen. Kopiëren konden we ge-
lukkig bij een firma. Typen, knip- en plakwerk 
kon mettertijd via de computer. Het krantje 
is intussen ook de digitale toer opgegaan. 
De ene leest het liever digitaal, anderen zijn 
voorstander van een papieren versie. Maar 
de digitale boot is nergens meer af te hou-
den. Het is gemakkelijk om een groot aan-
tal lezers te bereiken (rond de 700) en om 
nieuws tussendoor snel te verspreiden. En 
het blijft toch een belangrijk contactmiddel 
tussen De Eglantier en al wie er van dichtbij 
of van ver mee betrokken is.

De website is er al een tijdje maar moet 
nog sneller en ruimer opgevolgd worden. Het 
nadeel van een kleine voorziening is dat er 
daar allemaal niet echt personeelsuren voor 
zijn en dat er geen IT-afdeling is om kleine en 
grotere probleempjes snel op te lossen. We 
kunnen gelukkig wel eens beroep doen op 
enkele professionelen en vrijwilligers.

Er was eens een plan…

…en later een groter plan… en dan nog een 
groter…en dan de straat oversteken.

Het begon al bij de aankoop van de villa in 
1978 die met veel mankracht gebruiksklaar 
werd  gemaakt.

Een eerste grondige verbouwing kwam er in 
1994-1995. Al konden we toen geen be-
roep doen op subsidies, verbouwingen dron-
gen zich al lang op om beter tegemoet te ko-
men aan de zorgvraag van de kinderen.  We 
zijn voor acht maanden verhuisd naar een 
oud gebouw van Kind en Gezin, op de grens 
van Tervuren en Kraainem. De leefgroepen 
werden vergroot en uitgebreid met een lo-
kaaltje voor individueel werk en middagrust, 
het sanitair aangepast, de snoezel ingeperkt 
om een extra kinélokaal te maken, een sas 
aangebouwd om niet meer rechtstreeks via 
de leefgroep binnen te komen, een groot 
terras aangelegd en een oprijweg naast het 
huis. Vooral Alex, Jaak, enkele vaders en le-
den van de raad van bestuur hebben op dat 
terras gezwoegd dat ze zelf aangelegd heb-
ben. Toen hadden we al het gevoel dat die 
verbouwing een hele verbetering was maar 
niet optimaal. Bij gebrek aan subsidies moes-
ten keuzes gemaakt worden.

Na de verbouwingswerken lag de tuin er 
verwilderd bij en bleef de herinrichting om 
financiële redenen op zich wachten tot 2000. 
Er werd werk gemaakt van een doordacht 
tuinplan, met o.a. mooie wandelpaden en 
activityplekjes her en der in de tuin. Ook aan 
de voorkant werden werken uitgevoerd om 
overstromingen van de kelders te voorko-
men.

In 2010-2011 werd De Eglantier grondig 
verbouwd. Jaren van voorbereiding zijn daar-
aan voorafgegaan. Personeel en ouders wer-
den bevraagd. Het ging niet alleen om het 
gebouw maar ook om de manier waarop we 
De Eglantier in de toekomst wilden structu-
reren en de kinderen een meer aangepast 
aanbod wilden geven. Op een zaterdagna-
middag werd samen overlegd over de toe-
komstwensen.
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Om nog in aanmerking te komen voor be-
paalde subsidies moesten in snel tempo 
nog gemeentetoelatingen enzovoort in orde 
gebracht worden. Ann is met een taxi naar 
Brussel gereden om de aanvraag af te leve-
ren, een uur later zou het te laat geweest 
zijn. Kort daarna zouden de subsidiekranen 
voor nieuwbouw bevroren worden.

Daarna volgde voor Ann en Wilfried een 
moeilijke en lange zoektocht naar een tijde-
lijke verhuisplaats. Als ze het bijna opgege-
ven hadden werd toch een betaalbare locatie 
gevonden in Heverlee, kort bij de vroegere 
woning van de familie Rappe-Denis waar één 
leefgroep terecht kon. Achttien maanden 
verbleven we daar.

De Eglantier werd herschikt tot vier klei-
nere leefgroepen met kinderen die min of 
meer dezelfde zorg vragen, de administratie 
kreeg fatsoenlijke burelen, een personeels- 
en ontvangstruimte hadden we eerder niet, 
een nieuwe keuken, een polyvalente ruim-
te, de kinderen zouden voortaan beneden 
aan de voorkant kunnen binnenkomen en 
met een lift naar boven gebracht, een wer-
kruimte voor de logistiek, opbergruimte voor 
sta-planken…kortom een hele verbetering.

Bij de brainstorming met ouders en personeel 
was de vraag naar kortopvang sterk naar 

voor gekomen. Toen er, op vrij korte termijn, 
voor de vierde keer een huis vlak in de buurt 
te koop stond dacht de raad van bestuur: 
“Die kans krijgen we wellicht niet meer”. 
Weer een grote beslissing om met Huis20 
(in Tervuren),een vijfde leefgoep op te starten 
en logeerweekends in te richten.  Zorghotel 
Floortje werd geboren, genoemd naar het 
meisje waar het bij de oprichting allemaal 
mee begon. Ouders hebben van dat logeren 
al dankbaar gebruik gemaakt. Voor meerdere 
kinderen en jongeren was het de eerste keer 
dat ze eens een nacht niet bij hun ouders ble-
ven slapen. Hier hebben ouders vertrouwen 
in personeel dat hun kind kent. Vrijwilligers 
zetten zich in om dan lekker te koken of een 
hand toe te steken.

En nu borrelt het alweer in de raad van be-
stuur, bij Ann en de stuurgroep. Huis20 zou 
gebaat zijn bij een tweede leefgroep. De 
wachtlijsten blijven lang. Met meer slaapmo-
gelijkheden op het gelijkvloers zouden meer 
kinderen van zorghotel Floortje kunnen ge-
nieten.

Stilstaan is geen optie, dat geldt ook voor 
een voorziening. Het moet wel allemaal or-
ganiseerbaar en betaalbaar blijven.

Er waren eens enkele vrijwilligers… 
veel vrijwilligers…

De Eglantier is zo ontstaan en ze hebben al-
tijd een grote rol gespeeld. En nu meer dan 
ooit.

Het is een hele trouwe groep. Enkele vrijwil-
ligers uit de startgroep zijn nog steeds actief!

Vooreerst zijn er de leden van de raad van 
bestuur. Ze leveren erg veel werk achter de 
schermen en ze hebben al meerdere keren 
zware knopen moeten doorhakken. Ooit was 
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er de vraag of De Eglantier wel zou overle-
ven? Weinig kinderen - weinig subsidies. 
Gelukkig wisten de ouders en het personeel 
daar niets van. Alleen Alex, net aangeworven 
als directeur, vreesde het dagverblijf te moe-
ten sluiten. Maar hij ging aan het rekenen 
en ontdekte dat er nog heel wat achterstal-
lige bedragen te ontvangen waren van het 
Vlaams Fonds. Dank zij een goed financieel 
beleid en moedige beslissingen zijn we toch 
steeds verder kunnen groeien, letterlijk en 
figuurlijk. Al wil De Eglantier wel kleinscha-
lig en onafhankelijk blijven. Door de samen-
werking in het multifunctioneel netwerk 
OnderWEG met Ganspoelinstituut en Win-
dekind kunnen we nu, sinds 2014, flexibeler 
inspelen op wensen van ouders, zonder onze 
eigenheid te verliezen.

Voor de ondersteuning van de dagelijk-
se werking hebben we altijd beroep kun-
nen doen op enkele vrijwilligers: hulp in de 
keuken bij afwezigheid van de kokkin, bus-
begeleiding, oppas tijdens vergaderingen. 
Die groep is ondertussen sterk gegroeid.

Want ook het huis groeide, een tweede huis 
- waarvoor geen subsidies zijn, twee tuinen 
te onderhouden, meer kinderen, meer flexi-
biliteit, personeelsuren die vooreerst naar de 
begeleiding van de kinderen gaan. Sommige 
vrijwilligers komen wekelijks: voor allerhan-
de logistieke taken, een individuele activiteit 
met een kind, deelname aan uitstappen, hulp 

bij feestjes. Op anderen kunnen we regelma-
tig beroep doen voor werken aan het huis, 
tuinonderhoud, thema uitwerking, kalender-
verkoop en rommelmarkten, administratieve 
hulp, en zoveel meer.

Voor het tuinfeest zijn er telkens een 80-tal 
vrijwilligers in de weer, personeelsleden niet 
meegerekend: de voorbereiding, drie shiften 
de dag zelf, de afbouw en opruim. Van de 
oude garde zeggen er vaak wel een paar: 
“Volgend jaar stop ik ermee”, maar dan krie-
belt het weer om mee te doen.

En op de dag van het tuinfeest is het -op en-
kele jaren na- bijna altijd zonnig en droog! 
Wat niet gezegd kan worden van de dagen 
van opbouw. Georges kan er van meespre-
ken, met zijn werkmakkers legertenten op-
stellen in de gietende regen. De latere witte 
tenten, dat was al heel wat gemakkelijker 
en mooier, maar dan weer riskanter bij veel 
wind. Van wind gesproken, de vroegere bal-
lonwedstrijd bezorgde ons ooit retourkaart-
jes uit Salzburg en München.

Sinds 1990 organiseren we driejaarlijks een 
kunstveiling. Minstens anderhalf jaar voor-
af is de ploeg vrijwilligers al bezig met de 
voorbereidingen. Het is altijd spannend die 
veiling: Zal er een mooi aanbod zijn? Komen 
er genoeg geïnteresseerden opdagen? Kan 
de veilingmeester de kooplustigen warm ma-
ken? Zeker in periodes van grote projecten 
of van financiële moeilijkheden was en is de 
opbrengst van de veiling altijd een flinke duw 
in de rug.

Die vele vrijwilligers, ze zijn goud 
waard voor De Eglantier! En eens gebe-
ten door De Eglantiermicrobe geraak je die 
moeilijk kwijt.



12 Herfst 2016  ı  nr: 113

Er was eens een gezellig feestje…

Ja, feestjes bouwen, daar zijn ze in De Eglan-
tier sterk in. Sinterklaasfeestjes, kerstfeesten, 
carnaval, grootoudernamiddag, familiedag, 
uitstapjes, verjaardagsfeestjes, personeels-
feesten, vrijwilligersfeesten,  afscheidsfees-
ten, tuinfeesten, jubileumfeesten, (5 jaar 
Eglantier in Vossem, 10 jaar en 20 jaar in 
het Koloniënpaleis en 25 jaar met een extra 
feestelijk tuinfeest), openingsfeesten (ver-
bouwing 1995, verbouwing 2012, Huis20 in 
2014).

Het eerste grote (publieke) feest had plaats in 
september 1984. De Eglantier kon 5 kaarsjes 
uitblazen en dat grepen we aan om ons extra 
in de kijker te zetten. Enkele personeelsle-
den, ouders, vrijwilligers en het BBQ-spon-
sorgroepje, dat al eerder actief was, staken 
de koppen bij elkaar. Een academische 
zitting werd georganiseerd op vrijdag 7 sep-
tember en een Vlaamse kermis op zater-
dag 8 september. 

We schreven veel uitnodigingen, de media 
werden erbij gehaald. Ieder sprak zijn con-
necties aan voor sponsoring, hulp, bekend-
making. Zelf mijn tante nonneke had popjes 
gemaakt voor de tombola. Maar zou er wel 
volk op afkomen? Hoeveel eten moesten we 
bestellen? De nacht van vrijdag op zaterdag 
had het enorm geregend, de kelders waren 
ondergelopen. De brandweer en chauffeur 
Peter hebben tot de vroege uurtjes gezwoegd 
om de boel opgeruimd te krijgen.

Maar de Vlaamse Kermis was meteen een 
schot in de eglantierroos! Slecht weer 
of niet, het huis zat stampvol. Gelukkig 
was het een zaterdag en konden we in al-
lerijl taarten, pensen en drank bijhalen. 
De fanfares lokten veel volk uit de buurt.  
Het eerste tuinfeest was geboren.

Het tuinfeest is een mooie traditie geworden 
en een jaarlijkse reünie voor de omgeving en 
voor al wie verbonden is/was met het huis. 
Jong en oud komt erop af. Het samenbren-
gen van zoveel mensen en de warme steun 
voor de ouders en de kinderen die naar De 
Eglantier komen hebben we altijd belangrij-
ker gevonden dan de winst, al komt die de 
werking zeker ten goede.

Na de verbouwingen van 1995 spraken we 
tijdelijk van terrasfeest tot de tuin in 2001 
weer ingepalmd kon worden. In elk geval, 
elke derde zondag van september, is Coi-
gesteenweg 19 de place to be!

De feestjes voor (groot)ouders, attenties voor 
moeder- en vaderdag of als cadeautje, zijn 
vaak de aanleiding om met de kinderen met 
vingerverf (of voeten- en lippenwerk) aan 
de slag te gaan: prachtige wenskaartjes, 
beschilderde koppen en borden, kadertjes, 
zakjes, eglantiertjes en nog veel meer. De 
seizoensthema’s waarmee al enkele jaren 
gewerkt wordt zorgen voor een leuke in-
valshoek en frisse ideeën om de feestjes in 
te kleden.

Ook al hebben de kinderen niet echt een no-
tie van sinterklaas of andere feesten, het is 
prettig en spannend om de dagelijks routine 
eens te doorbreken. Ze ervaren toch een an-
dere sfeer, genieten van de muziek, de speci-
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ale inkleding en aandacht. De creativiteit van 
sommige medewerkers is onvoorstelbaar.

Het afscheidsfeest dat me op 19 april 2016 te 
beurt viel, was een toonbeeld van alle talen-
ten in huis. Helemaal georganiseerd als een 
mini-tuinfeest. Zelfs Guido stond een varken 
te braden aan het spit. Zo deugddoend en 
plezant, niet alleen voor mij en Dirk, maar 
ongetwijfeld ook voor heel de ploeg. Dikke 
merci allemaal.

Er waren eens veel mooie dromen…

…maar zonder centen krijg je niets gerea-
liseerd. Gelukkig heeft De Eglantier altijd 
kunnen steunen op de sympathie en de fi-
nanciële steun van veel mensen uit de regio, 
van verenigingen, bedrijven, scholen, evene-
menten die ons steunen. De Eglantier is al die 
sponsors en initiatiefnemers erg dank-
baar. Zonder steun zou Huis20 en zorghotel 
Floortje niet kunnen functioneren. Maar ook 
voor tal van andere zaken is een financieel 
duwtje meer dan welkom. Aan PR moet de 
nodige aandacht gegeven worden, juist om-
dat we zo klein zijn. ‘Klein maar fijn’ is altijd 
het motto geweest.We zien dat de geschie-
denis zich herhaalt. Een 40-50 jaar geleden 
zijn er heel wat nieuwe voorzieningen uit de 
grond gestampt, onder impuls van kleine ini-
tiatieven en een groeiende nood aan opvang 
voor mensen met beperkingen.

Die nood is enorm toegenomen. Ouders gaan 
beiden werken, ook grootouders zijn langer 
aan de slag en wonen soms ver weg, de me-
dische vooruitgang maakt veel mogelijk en 
vergroot overlevingskansen, personen met 
beperkingen leven langer en willen volwaar-
dig deel uitmaken van de samenleving, de 
technische mogelijkheden om mensen met 
beperkingen te ondersteunen zijn veel ver-
fijnder en comfortabeler maar tegelijk ook 
veel duurder. De subsidiëring van de zorgsec-
tor is de voorbije decennia erg toegenomen, 
maar moet verdeeld worden over steeds meer 
zorgvragen. Daardoor blijven veel mensen in 
de kou of zijn ze ongerust over de toekomst. 
Een gemeenschap moet zijn verantwoorde-
lijkheid t.o.v. de zwaksten ten volle nemen.
Hier en daar nemen ouders of voorzieningen 
terug het initiatief en timmeren zelf aan een 
oplossing. Sponsoring helpt hen op weg. 
Er wordt gehoopt dat het systeem van per-
soonlijke financiering alvast een deel van de 
kosten kan opvangen en hopelijk volgt vroeg 
of laat subsidiëring. Zo is het ook begonnen 
met De Eglantier.

Er was eens een tijd van komen…

…en er is een tijd van gaan. Dat werken in 
De Eglantier een boeiende job is, zal je wel 
begrepen hebben. Dat De Eglantier aan je 
vel zit ook. Onlangs hoorde ik Wivina De 
Meester - die veel gerealiseerd heeft in de 
zorgsector - zeggen op de radio: “Als je erg 
verbonden bent met iets, dan moet je het tij-
dig loslaten”. Er zitten veel ervaren en jonge 
gedreven mensen in De Eglantier, met de 
juiste spirit. Allen in en om De Eglantier wens 
ik een mooie toekomst en dank ik voor al de 
jaren dat we samen aan het heden en de toe-
komst bouwden.

Thérèse Gulick



14 Herfst 2016  ı  nr: 113

Blockmansstraat 13 3070 Kortenberg  
T 02 759 54 14

druk@vangrunderbeeck.be 
www.vangrunderbeeck.be

����������
�������������
������������������

 

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

addvertentie_ndl_certes.indd   1 6/14/07   4:16:11 PM



 de eglantier vzw ı schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren met ernstige beperkingen 15

Alweer een zonnig en gezellig tuinfeest…




