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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,

Hier is ons zomernummer. Ja hoor, zomer! Ook in De Eglantier vliegt de tijd…

De voorbije maanden kreeg het nieuwe thema “Azië” vorm in en rond het huis, er zijn de dage-
lijkse kleine en grotere bezorgdheden rond de kinderen, uitstapjes werden gepland, bedrijven, 
die meer en meer een belangrijke rol spelen in de logistieke ondersteuning, werden ontvangen.

Binnen het zorglandschap staan er ons heel wat veranderingen te wachten

De volwassenenzorg schakelde in januari 2017 al over naar de persoonsvolgende financiering. 
Volgens de individuele zorgnood wordt er nu een budget (PVB) toegekend aan de persoon zelf 
en niet meer aan de voorzieningen.

De voorbije periode hebben we ons verdiept in deze (toch wel ingewikkelde) materie. Voor de 
jongvolwassenen (+ 18 jaar) binnen De Eglantier moesten hiervoor al enkele stappen gezet 
worden.

De overschakeling van de minderjarigen wordt tegen 2020 verwacht. Ook hiervoor volgen we de 
zaken op de voet en treffen we de nodige voorbereidingen. Zodat ook De Eglantier  klaar is om 
mee de overschakeling te maken.

De voorbereidingen voor ons tuinfeest op zondag 17 september zijn volop aan de gang. Het 
menu ligt vast, de muziekgroepjes zijn gereserveerd, de affiche is klaar. Nu nog hopen op een 
mooie nazomer en een grote opkomst.

We wensen jullie allemaal een hele fijne zomer toe en kijken er alvast naar uit jullie te ontmoeten 
op ons tuinfeest.

Hartelijke groeten,

Barb en het Eglantierteam
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Helden van de zorg

Voor het programma Helden van de zorg kwam het productiehuis Nieverants een aantal filmop-
names maken in De Eglantier.

Samen met ROB-tv wil de provincie Vlaams-Brabant met deze reeks de boeiende wereld van de 
zorg in de spotlights zetten. Acht weken lang volgden ze een aantal mensen die in de zorgsector 
werken en die zich elke dag inzetten voor anderen.

In De Eglantier hebben zij Ilse Peeters in haar dagelijks werk gevolgd. Ilse is  begeleidster in Huis 
20 en zorghotel Floortje.

Wil je eens binnenkijken  in De Eglantier en onze dagelijkse werking leren kennen?

Wil je te weten komen wat iemand drijft om dit werk te doen?

Luister en kijk dan naar Ilse haar verhaal. Een aanrader!

De afleveringen werden uitgezonden op ROB in maart en april, maar je kan ze herbekijken op 
www.vlaamsbrabant.be/zorgberoepen.

Je vindt ze onder het derde item  Helden van de Zorg. Afleveringen 4, 5, 6 en 8 gaan over De 
Eglantier en andere zorgaanbieders. 
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Afscheid van onze oude Ford-bus
Sinds januari 2009 deed onze witte Eglantierbus trouw dienst. Dagelijks kinderen vervoeren tussen De 
Eglantier en thuis, uitstapjes en activiteiten verzorgen, verhuizen van materiaal, niets was hem te veel! 

325.000 km, tientallen onderhoudsbeurten, veel bandewissels en enkele carrosserieherstellingen later 
werd hij bedankt voor bewezen diensten. 

Hij werd vervangen door een nieuwe “witte Eglantierbus” sinds begin mei van dit jaar. Dankzij Lions 
Wezembeek Ruwendal kon de bus aangekocht worden. Zowaar een verbeterde versie: met een ver-
hoogd plafond, om voor onze chauffeurs het werk rugvriendelijker te maken. Dankzij de giften van 
zovele donateurs konden we de bus aanpassen met een lift en een systeem voor rolstoelvergrendeling. 

Het resultaat is een mooie, veilige en ergonomische bus. 

Op naar de volgende 300.000 km.

Het nieuwe busje geflankeerd door mensen van de schenkende Lions en van onze raad van bestuur.
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Inhuldiging zebrapad
Al twee jaar kunnen we, dankzij de gemeentes Bertem en Leefdaal, gebruik maken van een voetpad 
langs de hobbelige Coigesteenweg.

Onlangs heeft de gemeente Tervuren ook een veilige oversteekplaats aangelegd ter hoogte van het 
zorghotel Floortje. Op een zonnige woensdagmorgen hebben we met klein en groot ons nieuw zebra-
pad officieel ingehuldigd.  

Bezoekjes brengen vanuit het hoofdgebouw naar leefgroep Huis20 aan de overkant wordt nu een stuk 
veiliger en aangenamer.

De Eglantier is een organisatie die prachtig werk levert, 
en door de gemeente Tervuren als een belangrijke part-

ner wordt aanzien”, zegt burgemeester Jan Spooren. 
“Daarom waren we ook onmiddellijk bereid om met de 
aanleg van de nieuwe oversteekplaats en een voetpad 
tot aan de N3 onze kleine bijdrage te leveren. Ik ben blij 
te horen dat dit als een meerwaarde wordt ervaren door 

zowel het personeel als de cliënten van de Eglantier

“ “
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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 21 maart is Anais Hendricks begonnen in leefgroep B en Julia Heyman kwam erbij op 
9 mei. Als jongste spruiten van De Eglantier hebben deze twee vrolijke meisjes al goed hun 
draai gevonden in hun groepje.

• Na een langere afwezigheidsperiode beëindigt Nick Cleeren zijn contract in De Eglantier. 
We wensen hem veel succes met zijn verdere beroepskeuzes.

• De voorbije periode werd ons team extra ondersteund door een aantal stagiairs. Gitte Junet 
liep stage in huis 20, Carmen Haesendonck in leefgroep A en Maaike D’Haenens in 
leefgroep D. Brontë Allemeersch versterkte een aantal weken de administratieve dienst. 
Bedankt allemaal voor jullie inzet

Wij betuigen ons medeleven aan de families bij het overlijden van:

• Irma De Block op 15 februari 2017, moeder van Anne Vandenbroeck,  kinésiste

• Lionel De Mulder, oud-bestuurslid en onze oudste vrijwilliger op 3 februari 2017 en zijn 
weduwe Lieve Vermeulen op 11 maart 2017 

• Ilona van der Kun - Mulock Houwer op 11 april 2017: zij was op maandag vaste 
vrijwilligsters tijdens het paardrijden van de kinderen bij The Healing Horse 

• Bert Bruylandt op 2 mei 2017, trouwe vrijwilliger van het eerste uur en echtgenoot van 
Monica Van De Velde, lid van de raad van bestuur

• Maria Gijsels op 26 mei 2017, schoonmoeder van Annemie Tengrootenhuysen

• Gilbert De Jaegher op 28 mei 2017, vader van Sophie De Jaegher,  begeleidster leefgroep 
A en teamcoördinator van A-B)

• Paula Debruyne op 14 juni 2017, moeder van Alex Robert
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Bij deze willen we jullie alvast heel hartelijk uitnodigen op ons 
tuinfeest. Traditiegetrouw is dit jaarlijks een ontmoetingsplaats voor 
al wie de Eglantier een warm hart toedraagt. Wij staan klaar om jullie 
een gezellige namiddag te bezorgen met lekkernijen en animatie voor 
jong en oud.

We kunnen ons tuinfeest alleen organiseren met de hulp van veel 
enthousiaste en trouwe vrijwilligers. Sommigen doen dit al meer dan 
30 jaar! Maar ook nieuwe mensen zijn meer dan welkom.

Mensen die vorig jaar kwamen helpen, krijgen binnenkort via mail/brief 
een in te vullen werklijst.

Heb jij ook zin om dit jaar een handje te komen toesteken? Neem dan 
zeker contact op met Barb Tobback via barb.tobback@eglantier.be of 
02/767 47 05

Alvast bedankt voor je inzet!

Tuinfeest
zondag 17 september 2017

van 12 tot 20 uur
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Basale stimulatie
In de Eglantier werken we vanuit een basale 
houding. Omdat deze manier van werken 
essentieel is voor onze kinderen, verdiepten 
we ons in ‘basale stimulatie’ tijdens onze 
interne vormingsdag.

Wat houdt basale 
stimulatie in?
We bieden specifieke prikkels aan zodat het 
kind meer besef krijgt van zijn eigen lichaam. 
Dit doen we onder meer door contact te 
maken met de huid. We gebruiken warmte of 
druk door de spieren te masseren. 

Daarnaast bieden we trillingen aan met 
vibratorisch materiaal om onze kinderen 
zich ook bewust te maken van hun skelet. 
Deze prikkels worden telkens symmetrisch 
aangeboden zodat het kind weet dat het zowel 

een linker-, als een rechterlichaamshelft heeft. 

Naast het contact met de huid, laten we 
het kind ook zijn eigen positie in de ruimte 
gewaarworden en hoe het lichaam beweegt 
ten opzichte van zichzelf door middel van 
bewegingsoefeningen. Eens het kind zichzelf 
ervaart, is de drempel om de wereld rondom 
zich te ervaren of te verkennen al iets kleiner. 

Basale stimulatie gaat echter niet alleen over 
het aanbieden van prikkels.Veel belangrijker is 
het leggen van contacten op een niveau dat 
men als ‘basaal’ kan beschouwen. Daarmee 
wordt bedoeld dat het ook zonder oogcontact, 
spraak of tekens mogelijk is om met mensen te 
communiceren. 

Vooral het lichamelijk contact biedt intensieve 
mogelijkheden. Om op een basale manier 
te kunnen communiceren, bouwen we een 
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vertrouwensrelatie op met de kinderen. Dit 
doen we door het ritme en het tempo van 
het kind te volgen en ons sterk bewust te 
zijn van de signalen die het kind uitzendt 
(lichaamshouding, mimiek…). 

Ervaringsoefeningen
Met een aantal oefeningen hebben we zelf 
ervaren wat het is om aangeraakt te worden, 
om benaderd te worden of waar onze eigen 
grenzen en voorkeuren liggen. We hebben 
ervaren hoe het voelt om plotselinge, 
onverwachte geluiden te horen en om zelf 
niet actief te kunnen voelen of mee te kunnen 
werken. 

Op deze manier konden we ons beter inleven 
in hoe de kinderen op de Eglantier de wereld 
waarnemen en ontdekten we aan de hand 
van ons eigen gevoel hoe we hen op een nog 
aangenamere manier kunnen benaderen. 

Ik ben in het centrum
van de wereld

Ik weet me bijna niet
Al de dingen bestaan

Als ze bij mij zijn
Aan en rond mijn

lichaam
En naar mij komen 
(Andreas Fröhlich)
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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-

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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Zorgcontinuïteit van jongvolwassen cliënten van het VAPH
De Vlaamse regering heeft op 24 februari 2017 een paar beslissingen genomen over de invoering 
van persoonsvolgende financiering (pvf).

Garantie zorgcontinuïteit voor meerderjarigen

Voor minderjarigen die verder ondersteuning willen als meerderjarige, heeft de regering extra 
middelen voorzien in de vorm van persoonsvolgende budgetten.
Op die manier kunnen zij hun ondersteuning naadloos voortzetten met behulp van hun 
persoonsvolgend budget 

Hoe gaat het in zijn werk?

Er is een belangrijk onderscheid tussen een “toekenning” en een 
“terbeschikkingstelling”:
• een “toekenning” wil zeggen dat je recht hebt op een persoonsvolgend budget
• een ‘terbeschikkingstelling ‘ wil zeggen dat het “toegekende” geld ter beschikking is en dat je 

er eventueel zorg kunt mee inkopen. 

Vanaf 2017 worden de persoonsvolgende budgetten geleidelijk aan toegekend aan 
jongvolwassenen die nog zorg krijgen van een  multifunctioneel centrum, zoals De Eglantier, én 
die al om volwassenenondersteuning gevraagd hebben.

Kijk uit: dat geldt dus alleen voor de minderjarigen die willen instromen in de volwassenenzorg 
vanuit een multifunctioneel centrum, zoals De Eglantier. 

De terbeschikkingstelling wordt over drie jaar gespreid:
• in 2017 wordt het budget ter beschikking gesteld voor de personen met een handicap die 

geboren zijn in het jaar 1994 of vroeger 
• in 2018 wordt het budget ter beschikking gesteld voor de personen met een handicap die 

geboren zijn in het jaar 1996 of vroeger
• in 2019 wordt het budget ter beschikking gesteld voor de personen met een handicap die 

geboren zijn in het jaar 1998 of vroeger. 

Als je een budget ter beschikking hebt gekregen, kun je kiezen:
• je kunt een beroep doen op het volledige budget om de  zorg voor je kind “in te kopen” 
• je kunt de ondersteuning voor je kind verder zetten met een “voucher”, dat is een zogenaamd 

“ticket” waarmee je een plek kunt innemen in een vergunde voorziening
• je kunt kiezen voor een combinatie van een voucher en een budget
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Als uw kind een budget ter beschikking gesteld heeft gekregen, overlegt de Eglantier met u over 
hoe het persoonsvolgend budget zal opgenomen worden. 

De Eglantier  kiest ervoor om de ondersteuning van uw meerderjarig kind voort te zetten met 
vouchers. Concreet betekent dit  dat er niets verandert noch voor uw kind, noch voor De Eglantier. 

Persoonsvolgende financiering in de minderjarigenzorg

De grootste wijzigingen voor multifunctionele centra zoals De Eglantier zit er aan te komen in 
2019-2020. Vanaf dan wil men ook effectief van start gaan met persoonsvolgende budgetten 
voor minderjarigen. 

Maar daar is momenteel nog helemaal geen duidelijkheid over. Zodra we daar meer over weten, 
brengen we u op de hoogte. 
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Meet & greet met Ilona

Op 13 mei is het veulentje Ilona geboren bij de pony’s van Sonia, 100 meter verderop in de 
Coigesteenweg. Dit was een hele belevenis voor groot en klein in De Eglantier.

De kinderen kennen de pony’s  goed. Als het mooi weer is, wandelen we wel eens met de rolstoel 
tot daar, de ideale afstand voor als er tussendoor even tijd is. Voor anderen is het een extra 
motivatie om samen met de kiné tot aan de wei te stappen.

 Op dinsdag 30 mei hebben we er een “meet & greet” georganiseerd. Met z’n allen trokken we 
richting weide. Zo’n vrolijke, kleurrijke bende in het midden van de wei trok heel wat aandacht 
van de voorbijgangers.

Individueel of in kleine groepjes konden de kinderen dan van dichtbij kennis maken met de pony’s 
en het veulentje. De kinderen die nog even moesten wachten kregen verschillende voelmaterialen 
zoals stro, wortelen en paardenborstels aangeboden. Zo konden zij ook al wat in de sfeer komen.

Het was een mooi belevingsmoment voor de kinderen, waar ze allemaal heel erg van genoten 
hebben.
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Tiende driejaarlijkse Kunstveiling voor De Eglantier
18 november 2017

François Demassieux Fiona O’Farrell

Ward Lernout


