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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.

Voorwoordje
 

Beste lezer,

Elk jaar in maart (eigenlijk van 4 tot 12 maart) viert Vlaanderen 
zijn 750.000 vrijwilligers.  Sommige vrijwilligers gaan elke dag 
aan de slag, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd ,de ander wat minder. 
Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije 
wil in voor een goed doel.

Ook in de Eglantier kunnen we de vrijwilligers niet meer wegdenken. We willen hen met dit 
krantje wat extra in de verf zetten.

Verder in deze editie de getuigenissen van twee moeders. Zij kaarten de noodzaak aan van aan-
gepaste logeerhuizen en illustreren hoe belangrijk het is om, als ouder van een zorgenkind, af en 
toe eens ‘respijt’ te krijgen voor die zorg, even op adem te kunnen komen, tijd te maken voor de 
andere kinderen in het gezin.

In maart organiseren we een infonamiddag  rond dit thema. Ouders kunnen hun ervaringen met 
elkaar delen. Achteraf wordt er een overzicht gemaakt van logeerhuizen en van aangepaste 
vakantiehuizen waar gezinnen met een zorgenkind terechtkunnen.

Iedereen kan die lijst bij ons opvragen.

Lieve groeten,

Barb en het Eglantierteam
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De onbetaalde vrijwilligers van De Eglantier

Onlangs hebben Ellen en Annemie zich gevoegd bij ons vrijwilligersteam op De Eglantier!  
Wij krijgen steun en hulp van een onwaarschijnlijk grote en sterke groep vrijwilligers:

• aan allen die wekelijks naar De Eglantier komen dank je wel. Door jullie komst kan er net 
dat stukje extra aangeboden worden aan de kinderen. Zonder jullie geen extra activiteitjes, 
uitstapjes, familiefeesten, overlegmogelijkheden, wandelmomenten…

• dank voor het engagement van zovelen: zonder hen  geen nette tuin, geen materiaalaan-
passingen, geen lekkere pannenkoeken, geen lekkere maaltijden voor het zorghotel Foortje, 
geen kunstwerkjes voor de kerstmarkt, geen prachtig  krantje, geen IT-ondersteuning, geen 
kalenderverkoop, en nog zo veel meer,

• dank je wel leden van de raad van bestuur voor jullie inzet voor De Eglantier,

• vrijwilligers van de kunstveiling: bedankt! Jullie zijn reeds volop bezig om  ook in 2017  een 
geslaagde kunstveiling te organiseren,

• en aan alle tuinfeestmedewerkers: ook voor jullie  een dikke dank-je-wel!

Vrijwilligers worden niet betaald,  
niet omdat ze waardeloos zijn, 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn! 
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Veel ouders met een zorgenkind hebben be-
hoeft aan een adempauze, zo nu en dan. Een 
dag of een weekend met eens wat meer aan-
dacht voor mekaar en de andere kinderen. 

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

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

Een van onze puzzelstukken naar een gezond 
evenwicht thuis is dat wij Wout regelmatig 
laten logeren buiten de Eglantier. Omdat 
we het meeste nood hebben aan weeken-
dopvang, dus korte verblijven, proberen we 
iets dicht bij huis te zoeken om zo ook de tijd 
voor het op en af rijden te beperken. 

Onlangs probeerden we het respijthuis Villa 
Indigo (gelegen in de oostrand van Brus-
sel in Evere). Villa Indigo is een van de 3 
respijthuizen in België (samen met Villa Ro-
zenrood en De Limmerik) waar je voor een 
maximum van 32 dagen per jaar gebruik kan 
maken van deze 3 logeerhuizen samen. 

Ze richten zich op kinderen tot 18 jaar. Omdat 
dit een recente voorziening is, is Villa Indigo 
ruim ingericht met veel licht en alle comfort. 
Het is een vakantiehuis en dat gevoel heb je 
ook als je in de tuin en het huis rondwandelt. 
Ze hebben opvang voor 10 kinderen en ieder 
kind heeft een eigen kamer met badkamer. 
De keuken en eetkamer lopen mooi in elkaar 
over zodat de kinderen de kookkunsten van 
de kok kunnen bewonderen. Er heerst een 
huiselijke sfeer. Er is ook veel ruimte voor 
spel en animatie. De kinderen die er komen 
zijn chronische zieke kinderen en kinderen 
met een meervoudige beperking. 

Als je er de eerste keer wilt logeren moet je 
kind eerst 1 dag/nacht verblijven voor een 
eerste kennismaking, achteraf kan je je in-
schrijven voor andere logeermomenten.  Er is 
een verpleegkundige aanwezig dus wat zorg 
betreft zijn ze goed voorzien. Ook hebben ze 
een mooi bad met lichtjes & muziek en is er 
een jacuzzi (dus waterpret verzekert!). Om-

Over het belang van zorghotels,  
logeerhuizen, respijthuizen of kortverblijven
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dat het gelegen is aan de rand van Brussel 
is het eerder Franstalig maar ze doen echt 
hun best om je zoveel mogelijk in het Neder-
lands voort te helpen. Voor onze Wout maakt 
een andere taal trouwens niet uit, zolang hij 
warmte en gezelligheid  voelt is onze jongen 
tevreden. 

In het begin komt er best wat administratie 
bij kijken en je moet ook een half jaartje voor-
uit kunnen plannen want deze respijthuizen 
hebben maar een beperkt aanbod. 

Je mag mij altijd contacteren als je verdere 
info wilt. Wij kennen ook de volgende voor-
zieningen: Willekom (Mechelen), De Luwte 
(Rozendaal) , Villa Rozenrood (De Panne), De 
Limmerik (Zandhoven),  Gansspoel (Hulden-
berg) en Stichting Delacroix (Tienen). 

Hilde Giezek (mama Wout)

Bezoek ook de website 
www.villaindigo.be/nl/

 

“Iets kleins, maar soms 
toch zo confronterend”
Nu de dagen korter en kouder worden, nu 
het de tijd van het jaar is om even stil te 
staan bij je leven, je herinneringen en beden-
kingen van het afgelopen jaar, wil ik er hier 
enkele met jullie delen.

Ten eerste merk ik dat de impact van het le-
ven met een kind met een beperking op ons 
gezinsleven jaar na jaar groter wordt. Dingen 
zijn lang niet zo evident voor ons als voor an-
deren. Uitstapjes, bijvoorbeeld, kunnen niet 
zo spontaan aangevat worden. Meer en meer 
rijzen er bij ons vragen naar toegankelijkheid, 
mogelijkheden tot verzorging, rustpunten, ... 

Toen Jana kleiner was, hadden we deze vra-
gen veel minder. Een kleine buggy of een 
klein kindje krijg je overal over of door, in elk 
toilet vind je wel een verzorgingskussen voor 
baby’s en peuters. We zochten ook activitei-
ten uit die geschikt waren voor het hele gezin 
(lees: vooral voor de kinderen). Bij afspraken 
met familie of vrienden was er vaak een ge-
zamenlijke vraag naar rusturen en aangepas-
te activiteiten. 

Nu zijn de kinderen van onze familie en vrien-
den groter en veranderen behoeftes en no-
den. Nu zijn ook onze kinderen groter en ver-
anderen hun behoeftes en noden. Dan word 
je wel eens met je neus op de feiten gedrukt 
en valt de beperking van ons gezin harder op. 
Het is nu soms een keuze maken tussen een 
activiteit weigeren of ons opsplitsen. Opsplit-
sen is voor ons vaak de oplossing. Meestal 
staan Bart of ik samen met Jana aan de kant, 
toekijkend, de ander gaat dan met de zussen 
spelen, klimmen, varen, ... 

Het lijkt iets kleins, het is ook iets kleins, 
maar soms toch zo confronterend. Dit viel me 
vooral op toen we Jana dit jaar voor het eerst 
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een weekendje in het zorghotel van haar 
dagcentrum lieten logeren. De bedoeling was 
om samen met onze andere dochters iets te 
doen wat met Jana erbij moeilijker is. Deels 
door het onstabiele weer is de keuze uitein-
delijk gevallen op een dagje Walibi. Het werd 
een superdag waarbij onze dochters vooral 
genoten van de luxe dat zowel mama als 
papa samen met hen in de attracties gingen, 
samen wachten op onze beurt. Iets kleins 
maar oh zo confronterend.

Jana had ondertussen een superweekend in 
het zorghotel (gelukkig). Ze was eigenlijk wel 
fier dat ze net als haar zussen ook eens een 
vakantie op en met ‘haar school’ had. 

Het afgelopen jaar heeft ook een zeer mooie, 
positieve verandering gebracht. Dat Jana nu 
kan communiceren met haar Tobii* is zo’n 
enorme vooruitgang. Jana is altijd een geluk-
kig meisje geweest, tevreden, graag knuffe-
lend, sociaal, een stille genieter. Toch is er nu 
dankzij de mogelijkheid om te communiceren 
een wezenlijk verschil. Nu is ze niet meer de 
observator, de passieve deelnemer. Haar plaats 
binnen het gezin is zoveel groter geworden, zo-
veel gelijkwaardiger aan die van haar zussen. 
Ze is een actievere deelnemer aan het gezins-
leven. Ze heeft een mening en die kan ze nu 
verkondigen. Het blijft wel wisselend hoor. Ze 
blijft dagen hebben dat ze niets van de Tobii 
wil weten, dat ze weigert iets te zeggen. Maar 
als ze iets wil zeggen of wil hebben, kan ze 
ongelofelijk efficiënt tussen haar verschillende 
pagina’s flitsen. Het is een verandering die niet 

alleen wij ervaren. Vrienden en familie die haar 
niet dagelijks zien, valt het ook op. We krijgen 
geregeld de opmerking dat Jana nu veel alerter, 
meer betrokken is.

Ik merk ook kleine positieve veranderingen 
in ons dagelijkse leven. Jana drinkt veel meer 
dan vroeger, omdat ze er zelf om kan vragen. 
Haar zindelijkheid is enorm vooruitgegaan. 
Ze geeft nu meestal zelf aan, via de Tobii of 
via haar gedrag, wanneer het toilettijd is.

Mentaal vind ik haar ook enorm gegroeid. 
Wij verwachten nu dingen van haar, dagen 
haar al eens uit en dat doet haar echt goed. 
Het vraagt soms wat tijd, maar ik kan wel 
zeggen dat ze steeds weer aan onze vragen 
weet te voldoen.

Het blijft hard werken en ik moet eerlijk toe-
geven dat ik er in ons drukke gezin soms 
echt te weinig tijd voor heb. Maar ik blijf wel 
enorm gemotiveerd en mijn uiteindelijke doel 
blijft dat Jana voor zichzelf kan opkomen 
en zelf kan zeggen wat ze wil, en misschien 
vooral wat ze niet wil.

Al die positieve veranderingen bij Jana doen 
ons al eens dromen over de volgende stap-
pen, over de toekomst. En ja, ook dromen 
over de toekomst hoort bij deze tijd van het 
jaar.(…) 

Cindy Daeleman (mama van Jana)

(* In ons Eglantierkrantje 108 en 111 kon u het hele verhaal 
over de Tobii-spraakcomputer met oogbesturing van Jana nog 

eens nalezen.) 
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Goed om te weten

Gezin en handicap organiseert een hele reeks info-en vormingsmo-
menten voor ouders en familieleden van personen met een beperking. 

We geven twee voorbeelden van infomomenten:

Wat heeft het VAPH te bieden?
Wie een handicap heeft komt vroeg of laat bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap) terecht. Toch merken we dat vele ouders en personen met 
een handicap niet echt weten wat het VAPH allemaal te bieden heeft. Soms worden er 
hierdoor kansen gemist.

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap
Als ouder van een kind met een handicap heb je ongetwijfeld veel vragen over het  
inkomen van je kind, nu en in de toekomst. Recht op een inkomen is in ons land een  
basisrecht. Wie het moeilijk heeft om zelf geld te verdienen wegens een handicap of  
ernstige beperkingen, kan misschien een inkomensvervangende of integratie- 
tegemoetkoming krijgen. Meer info op www.gezinenhandicap.be 

Vakantiewijzer is een vernieuwende dienstverlening, opgestart vanuit vzw De Kade en 
bedoeld voor alle mensen met een beperking!

Vakantiewijzer geeft jou vakantieadvies en stelt graag een passende vakantie op maat 
voor zodat elk kind/jongere of volwassene met een beperking maximaal kan genieten 
van zijn vakantie samen met zijn gezin, familie, vrienden,...

Samen met jou gaat vakantiewijzer na wat jij nodig hebt om te kunnen genieten van vakantie: we zoe-
ken samen naar een passend vakantieverblijf, we bespreken met het vakantieverblijf jouw wensen over 
aanwezige hulpmiddelen, aangepaste maaltijden, passende kamer, we geven je ‘toegankelijke’ tips en 
advies over de omgeving, ...zodat jij zonder zorgen kunt vertrekken op vakantie. 

Met plezier maakt Vakantiewijzer voor jou afspraken voor medische ondersteuning ter plaatse, onder-
steuning bij een uitstap of professionele begeleiding of oppas op de vakantieplaats.

www.vakantiewijzer.org

De REVA-beurs is een informatiebeurs voor mensen met een beperking.  
Die vindt dit jaar plaats in Flanders Expo in Gent, van 20 tot 22 april.

Dit jaar is het centrale thema: wonen en toegankelijkheid, maar je vindt er 
allerlei informatie rond leven met een  
beperking: hulpmiddelen, diensten, reizen, sport en 
ontspanning. Meer info op www.reva.be 
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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.

Nieuws van het huis

• Op 23 december  werd Vic geboren, een eerste kind voor Jennifer Pelgrims en Nicky 
Eraerts. Proficiat!

• Sinds november 2016 werkt Sarina Bosmans niet meer in De Eglantier.

• Ellen Quesada vervangt Nina Janquart tijdens haar zwangerschapsverlof in leefgroep C.

• Hanne Peeters vult het ziekteverlof van Nick Cleeren op in huis 20.

• Alain Libert is nu vast in dienst als chauffeur.

• Valerie Vanaudenhaegen is, na een lange ziekteperiode, weer gestart als hulp in de 
keuken in het kader van begeleid werken. Welkom terug Valerie!

• Roland en Nadine Boone-Servranckx (vrijwilligers) werden de fiere grootouders van 
Finn.

• Op 22 november overleed Marthe Deshayes. We konden vele jaren op haar rekenen voor 
het bakken van de pannenkoeken op het tuinfeest en ze was tevens een trouwe jaarlijkse 
donateur. Onze oprechte deelneming aan de familie.

• Wij betuigen ook ons oprecht medeleven aan bestuurslid René Bellemans en familie bij 
het overlijden van zijn schoonvader en aan bestuurslid Marc Van Herzele en familie bij het 
overlijden van zijn zus.

• Leo Weytjens (vader van Els) overleed op 26 januari. We wensen Els en haar familie veel 
troost en sterkte toe.

• Op 3 februari 2017 is Lionel De Mulder overleden. Hij zou dit jaar 95 geworden zijn. Lionel 
was jarenlang lid van onze raad van bestuur en hij was een drijvende kracht achter onze 
kunstveilingen. Eén van zijn kwaliteiten was zijn zin voor humor: hij kon, als geen ander, een 
moeilijk agendapunt ontmijnen met een kwinkslag of weer een nieuwe mop. We zullen hem 
missen.
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Rozenbottels
De Warmste Week van Music for Life was een groot succes dit jaar. Hun acties brachten voor 
De Eglantier 3163€ op. Aan allen die gedanst, gelopen, gegeten,… hebben ten voordele van de 
Eglantier: een dikke dank-je-wel!

Er werden apart nog acties opgezet voor De Eglantier:

o Helga Van Looy (tante van Silke) organiseerde samen met haar collega’s van de St Lucia school 
in Oelegem een pop-up-winkel waar ze mooie en originele  haakwerkjes verkochten.

o Soetkin en Hannelore (familie van Tibo) bakten zelf wafels, cupcakes en koekjes. Ze gingen de 
straat op om ze te verkopen maar maakten ook een facebook evenement aan om via die weg nog 
meer mensen te bereiken.

o Annabel De Roeck bakte samen met enkele Acerta-medewerkers heel wat zoete lekkernijen en 
verkochten ze tijdens hun koffiepauze aan hun collega’s.

o Op 26 november organiseerde Kaat Morris en andere mensen die dit jaar 30 worden, naar jaar-
lijkse gewoonte de 30-ers fuif. Er werd in Leefdaal stevig gedanst ten voordele van de Eglantier.

o De scouts van Vossem verwelkomden de kerkgangers na de kerstavondviering in hun ‘levende 
kerststal’. Er waren heel wat gulle schenkers.

Annabel De Roeck Soetkin en Hannelore

Scouts Vossem
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Blockmansstraat 13 3070 Kortenberg  
T 02 759 54 14

druk@vangrunderbeeck.be 
www.vangrunderbeeck.be
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Immobiliën
Estate Agents
Agence Immobilière

Brusselsesteenweg 58
3080 Tervuren 
T. +32 (0)2 767 14 14
F. +32 (0)2 767 88 43

info@ifacservice.be
www.ifacservice.be

addvertentie_ndl_certes.indd   1 6/14/07   4:16:11 PM
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Behalve de Warme-Wekers zijn er nog veel andere sponsors  
en donateus, aan wie we veel dank verschuldigd zijn: 
o Alle steunverleners die trouw via een domiciliering of met een jaarlijkse gift hun steentje bijdragen
o NVA Bertem, voor hun verkoop op de kerstmarkt van Bertem
o Familie Menu
o Familie Malfliet
o De Ark, voor hun aankoop van een oogcontrole besturingssysteem
o Het Engels Departement van de Vertalers van de Europese Commissie
o De medewerkers van Eurofiber
o Okra Duisburg, driekoningen zingen
o De Grute Plattoo
o Dhr. Johan Christiaens
o De Bertemse Wielervrienden naar aanleiding van stopzetting van hun vereniging
o Vriendenkring Graag D’erbij
o Familie Hinnekens- Denis
o Angelino Ongenae n.a.v. zijn 40ste verjaardag
o Dhr. Gerald Goubau 
o Transitie Tervuren, voor de lekkere appels en gift
o Mevr Paula Eeman
o Dhr. Ger Rooze
o Mevr Cindy Figueira
o Advokatenkantoor Servranckx
o Dhr en mevr. Bettens
o Dhr. Kestemont
o De firma TOTAL petroleum die met een aantal werknemers klusjes kwamen opknappen.
o De firma UPS organiseerde 2 Eglantier-werkdagen met haar medewerkers
o Op vrijdag 10 maart quizt de Gemeente Bertem voor De Eglantier. Wij schaven alvast onze 

kennis bij en nemen deel met een personeelsgroepje, een vrijwilligersgroepje en oudergroepjes. 
Mee info via www.bertem.be  bij vrije tijd/evenementen

o De ouders van Jake organiseerden een sponsorloop ter nagedachtenis van Jake en ten voordele 
van Zorghotel Floortje. Ze stelden verschillende ploegjes samen die meeliepen op de ACERTA 
BRUSSELS EKIDEN van 15 oktober 2016. 

o Via de ouders van Jake  is Flanders Today ook bij de Eglantier terecht gekomen. Flanders Today 
is een Engelstalig magazine dat financieel ondersteund wordt door de Vlaamse overheid. Zij geven 
wekelijks een krant uit en hebben een website. Het magazine wordt hoofdzakelijk verdeeld bij 
expats. Flanders Today wil buitenlandse beleids- en opiniemakers in alle velden informeren over 
Vlaanderen. Er verscheen een mooi artikel over de Eglantier in hun magazine: http://www.flan-
derstoday.eu/living/special-care-centre-brightens-lives-children-and-their-families

o Radiozender BRUZZ fM zond ook een mooi interview uit met Ann Debontridder en Colm O’Brien, 
de vader van Jake: https://audioboom.com/posts/5141941-team-jake-run-for-charity-de-eglan-
tier-care-home  
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Het team van Jake, die altijd onze Irish boy zal blijven


