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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, stuurt u gewoon een mailtje naar eva.bierwerts@eglantier.be  
Dank bij voorbaat.

Voorwoordje

Lentekriebels…..

Iedereen krijgt ze en er is bijna niemand die er niet blij van wordt.

Lentekriebels zijn voor veel mensen niet alleen de bevestiging dat het voorjaar is begonnen, 
maar ook het signaal om het roer om te gooien en weer naar buiten te gaan.

Vergeten is de lange winter, verdrongen zijn de dikke pakken sneeuw en de bevroren wegen. 
Het leven is mooi, het is weer lente.

Ook De Eglantier ontwaakt uit zijn winterslaap. Na de iet wat rustigere maanden januari en 
februari, is het hier weer volop bedrijvigheid en werkijver. Plannen worden gemaakt, werk-
groepjes opgericht, nieuwe mensen worden ingewerkt, we nemen afscheid van kinderen die 
verhuizen, we verwelkomen nieuwe kinderen…

In de inkomhal en leefgroepjes verschijnen de lenteversieringen en de kinderen staan te 
trappelen om weer naar buiten te kunnen: wandelen, trampoline springen, genieten van de 
eerste zonnestralen…

Veel lentekriebels toegewenst,

het Eglantierteam

Lieve Tibo…
In januari 1998 startte je in De Eglantier.

20 jaar Eglantier!

Een heleboel mooie herinneringen aan jou 
nemen we verder met ons mee.

Samen werken in het kamertje: puzzelen, sor-
teren, leren kiezen, torens bouwen….Goed 
zo Tibo! Bravo Tibo! 
Uren boekjes kijken, dierengeluiden nadoen. 
Zo gelukkig en dankbaar als we liedjes zongen. 
Hoe vals ook, jij bleef onze grootste fan. Samen 
dansen, lekker zot doen. Gezellig samen snoeze-
len en knuffelen. Buiten schommelen, wandelen 
naar de kippen, steentjes gooien, brievenbus-
tikkertje in de Eburonenlaan. Maar ook: drinken 
moet, die beker moet leeg, komaan Tibo: grote 
slok,2 handen en nog, en nog, en nog….en dan 
Flink Tibo, gevolgd door je gelukzalige lach.

Van de kleine leefgroep naar de grote leefgroep. 
Van de Eburonenlaan naar leefgroep D en zo naar 
huis 20. Van een lief, schattig, soms ook hevig, 
klein ventje naar een vrolijke, lieve, sociale, aan-
hankelijke lange slungel. Wat was het fijn om ’s 
morgens door jou begroet te worden. Jouw warme, 
liefdevolle groet deed elk ochtendhumeur smelten.

Jou graag zien gaat vanzelf!
We zijn er zeker van dat ze dit in Centrum Ganspoel 
ook snel zullen merken. Het ga je goed daar Tibo! 
Piet en Sophie, we hebben met veel plezier een 
stukje zorg voor Tibo mee opgenomen. Bedankt 
voor jullie vertrouwen. Bedankt voor de fijne sa-
menwerking en de vriendschap.

Lieve mensen,
Vandaag is het Tibo zijn laatste dag in De Eglantier... 
Na 20 jaar neemt Tibo afscheid.
Afscheid van zijn tweede thuis.
Afscheid van zoveel toegewijde en fijne mensen op weg 
naar een nieuwe toekomst: ”volwassen worden”.
Wij willen in naam van Tibo en als ouder iedereen, maar 
dan ook echt  “iedereen” bedanken voor de voorbije 
20 jaar! Voor de geweldige samenwerking en voor de 
liefdevolle, professionele manier waarop jullie met Tibo 
gewerkt hebben. Tibo heeft zich goed gevoeld in De 
Eglantier... Daar zijn we zeker van! En dat is als ouder 
van een kind met een beperking enorm belangrijk. Een 
hele dikke dankjewel voor alles wat jullie voor Tibo en 
voor ons betekent hebben. Dit is van goudwaarde. 

Dikke knuffels aan iedereen,
Piet, Sophie, Levi en Tibo

Van Piet en Sophie, de ouders van Tibo,
kregen we dit lieve dankwoordje.
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Victoria naar Hoppa ‘Laten we gaan bimmen vandaag!’ 

Op vrijdag 23 februari hielden we op de Eglantier een 
interne studiedag rond het thema ‘BIM’. We nodigden 
daarvoor Patrick Meuldijk uit, de grondlegger en 
trainer van de BIM-werkwijze, om ons een vorming 
te geven.

Maar wat betekent BIM eigenlijk? 
Of wat bedoelen we met bimmen?

BIM staat voor ‘beleven in muziek’ en is een werkwijze 
met muziek voor kinderen met ernstige meervoudige 
beperkingen. Het is de bedoeling om met deze 
methodiek de vertaalslag te maken van muziek naar 
beweging en aanraking op het lichaam. De activiteit 
bestaat uit vaste liedjes, waarbij telkens een specifiek 
soort materiaal hoort. 

Het is vaak moeilijk voor onze kinderen om vele 
indrukken tegelijk waar te nemen. Luisteren naar de 
muziek, kijken naar wat er gebeurt, materiaal voelen, 
omgevingsgeluiden… Het is soms allemaal wat veel. 
Met de BIM-werkwijze proberen we deze indrukken 
samen te voegen. Door de eigenschappen van de 
muziek (bv; vlug-langzaam, zacht-hard) te vertalen 
met materiaal op lichaam (bv; vlug of langzaam rollen 
met bal, zachte of harde druk geven) lopen deze 
indrukken in elkaar over en is het gemakkelijker om 
te volgen. 

Op de studiedag kregen we de kans om ons meer 
te verdiepen in deze methode en om het vooral 
zelf te ervaren. Onze indrukken waren positief. De 
begeleiders zijn erg enthousiast om met deze activiteit 
verder aan de slag te gaan in de leefgroepen!

Vier jaar geleden deed Victoria haar intrede in onze leefgroep.  Ze veroverde vrijwel onmiddellijk 
ons hart met haar vrolijkheid en optimisme. Het duurde een tijdje voor ze zich volledig liet 
kennen maar eenmaal ze zich thuis voelde in ons groepje, bloeide ze helemaal open. Victoria 
is een vrolijk meisje dat altijd te vinden is voor deugnieterij.  Als ze je kan plagen, zal ze het 
zeker niet laten. Met een ondeugende lach en een twinkel in haar ogen weet ze ons steeds te 
verrassen. Victoria weet haar “mannetje” te staan en laat duidelijk merken wat ze wel of niet 
graag doet.

Victoria houdt van muziek, van sfeer, wandelen en vrijuit bewegen. In feite zijn er heel wat 
activiteiten die ze graag doet: ze slaat graag op de trom, ze duwt heel gericht op de drukknop 
als we fruit mixen, en ze geeft haar handen om ze te masseren...  Ze heeft hier een hele weg in 
afgelegd. We zijn trots op  wat ze allemaal geleerd heeft maar we zijn vooral heel blij dat we 
haar mochten leren kennen.

In april gaat Victoria over naar de volwassenvoorziening Hoppa in Sint-Agatha-Berchem (www.
hoppa.eu).  We  zullen haar deugnieterij en haar als persoontje erg missen in leefgroep C maar 
we zijn er van overtuigd dat ze zich in Hoppa snel zal thuis voelen en dat ze ook daar haar 
plaatsje zal vinden.

We wensen haar alvast al het beste toe.

Vanwege Nina en Katia
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Verjaardagen vieren, hoe doe je dat? Met stijl!

Als onze kinderen jarig zijn willen we hen laten voelen 
dat het werkelijk HUN dag is. En bij zo’n dag hoort een 
feest waarvan de jarige zo veel mogelijk geniet. Genieten 
kan pas als je (her)kent wat er is en kan volgen wat er 
gebeurt. Daarom bedachten we de Verjaardagsbox.  

Een box met een aantal feestattributen. Attributen die 
volgens een vast patroon worden aangeboden en daarna 
meteen weggeborgen.  Een patroon dat herkenbaar is 
en telkens in een zelfde volgorde wordt aangeboden, op 
maat van elk kind.

Zo weten de kinderen wanneer ze aan de beurt zijn en 
wat er komt. Bij elke stap hoort een welbepaalde zin en 
een specifiek stukje muziek om de herkenbaarheid te 
verhogen. En de muziek is aangepast aan de leeftijd van 
de jarige.

Op onze achterflap tonen we een paar verjaardagsfoto’s.

Hoe gaan we praktisch te werk?

We vormen een kring rond de tafel, waarop 
we alle materiaal klaarzetten. Zo zien 
de kinderen wat er staat te gebeuren. 
We starten ons feest met een vast 
verjaardagslied.

Hierna geven we een muzikale 
verjaardagskaart door. Alle kinderen mogen 
ze verkennen en bewonderen… komt ze 
bij de jarige dan beginnen de lichtjes te 
flikkeren en horen we muziek! De kaart 
wordt weggeborgen. Wat staat er nog op 
onze tafel?

Onze verjaardagshoedjes! Die zetten we 
allemaal op en de jarige krijgt een kroon of 
hoed. We zingen ‘Lang zal hij leven!’. Daar 
horen zoenen met (veel) lipstick bij! Iedereen 
mag zich bewonderen in de spiegel!

Geen feest zonder cadeau! Een fonkelend 
verjaardagscadeau met ballonnen, toeters 
en slingers gaat van kind tot kind. Iedereen 
mag kijken hoe de jarige hem openmaakt. 
Samen blazen we de ballonnen op en laten 
ze dansen op muziek.  

‘Taratata!!!…’ de toeters laten zich horen, 
de slingers vliegen heen en weer.  

Op een liedje dat de jarige leuk vindt zetten 
we vervolgens een heuse verjaardagdans in.

Geen verjaardag zonder taart! Elk kind mag 
een ‘kaarsje aansteken’ en dat op de taart 
zetten. Als alle kaarsjes branden komt de 
‘taart’ bij de jarige toe.

Tot slot geniet de jarige van de parachute 
die zijn leefgroepgenootjes boven zijn/haar 
hoofd laten op en neer gaan. Onze tafel 
is leeg… Met het bekende SMOG-gebaar 
‘gedaan’ ronden we het feestje af.

Wat zijn de ervaringen?

De Verjaardagsbox is ondertussen een vast 
gegeven in alle leefgroepen. Er komen 
vele positieve reacties, zowel van de 
leefgroepbegeleiding als de van kinderen. 

In de eerste plaats van diegenen die het extra 
moeilijk hebben met het onvoorspelbare en 
de drukte van feestjes. Voor hen is de box 
een houvast die rust brengt en hen zo meer 
openstelt voor wat wordt aangeboden. 

Door het beurtrolsysteem worden de 
kinderen zich meer bewust van de anderen 
en waar ze mee bezig zijn. 

We kunnen heel wat vaardigheden oefenen. 
Het doorgeven van materiaal van het ene 
kind naar het andere oefent gelijk ook de 
fijne motoriek, het grijpen, loslaten. Visueel 
worden de kinderen aangesproken door de 
felle kleuren, blinkende materialen, lichtjes 
en het kijken in de spiegel.

We merken dat er meer aandacht en 
concentratie is en dat er mogelijkheid is 
om aan te geven wat ze fijn en minder fijn 
vinden.

Bij deze activiteit voelen de kinderen zich 
individueel aangesproken, terwijl we zien 
dat ook het groepsgevoel vergroot. 

De som van dit alles maakt dat kinderen 
met goede verwachtingen aan ‘hun’ feest 
kunnen beginnen. Een sfeervol feest waar 
ze in het zonnetje worden gezet door 
hun begeleiders en hun vrienden van de 
leefgroep.

Hieperdepieperdepiep… Hoera!

de wind is weg
mijn wangen warm
lachende ogen
knuffels
een natte zoen
het kriebelt…
ik lach!
lichtjes !
ooo ballonnen
een lied…
hé… dat ken ik!
zachte handen
heen en weer
en heen en weer
dan
een hoge stem
‘wie is er jààààrig?’
….!K!
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Ook De Eglantier op Facebook

Wij hebben besloten om actiever gebruik te maken van Facebook. Op die manier  
willen we jullie graag wat meer inkijk geven in het dagelijks leven op De Eglantier. 
Heb jij een familielid, vriend of kennis in De Eglantier en wil je graag op de hoogte 

blijven van wat er allemaal leeft in De Eglantier? Werk jij ook in een voorziening voor 
kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking en wil je graag weten hoe wij de dingen aanpak-

ken in onze voorziening? Of ben jij gewoon geïnteresseerd in het doen en laten van De Eglantier? Volg 
dan zeker onze Facebook-pagina! Om onze pagina te bezoeken, surf je naar  

www.facebook.be/de.eglantier
Berichten delen, liken en reageren wordt zeker geapprecieerd! We zien jullie graag terug op Facebook!

Nieuws van het huis

• Shana David stapte op 10 maart in het huwelijksbootje met Gaëlle Haesevoets. We wensen 
hen een mooie toekomst samen.

• Proficiat aan Annemie Tengrootenhuysen met de geboorte van haar 6e kleinkind, Cil

• Eline Vanmeerbeek logopediste, vervangt sinds november Ellen Van Aken tijdens haar 
zwangerschapsverlof.

• Vanaf 1 juli 2018 gaan Annemie Tengrootenhuysen en Mia Clinckx na respectievelijk 
33 jaar en 28 trouwe Eglantierdienst met pensioen.

• Eva Colette startte in januari als orthopedagoog. Eva en Annemie werken nog een tijdje 
samen om de continuïteit te verzekeren.

• Eva Bierwerts startte begin januari als administratief medewerker. Ook zij zal nog een tijdje 
dubbel werken met Mia.

• In het kader van haar opleiding verpleegkunde deed Hannah Spooren vrijwilligerswerk in 
het Zorghotel. Hartelijk dank voor de extra hulp Hannah!

• Op 5 februari maakte Tibo Wynants de overstap naar Centrum Ganspoel. Tibo kwam 20 
jaar dagelijks naar onze dagopvang. We zijn er zeker van dat hij snel zijn draai zal vinden in 
zijn nieuwe tweede thuis.

• Victoria Philipperon nam op 9 april afscheid van De Eglantier. Zij verblijft voortaan 
gedurende de week in vzw Hoppa, een wooncentrum voor volwassenen in St Agatha-
Berchem. Het ga je goed Victoria!

• Tomass Rogal komt sedert 20 februari naar de Eglantier. Tomass is 16 jaar en voelt zich al 
goed thuis in leefgroep C. Welkom Tomass!

• Onze oprechte deelneming aan de familie bij het overlijden van:

 o Marie- Louise Dehertogh, schoonmoeder van Katia Wijnants, op 30 november 2017

 o Armand Kamers, schoonvader van Anne Vandenbroeck, op 3 februari 2017

Rozenbottels
• Op vrijdag 22 december waren de ouders, broers en zussen, leden van de 

raad van bestuur en enkele vaste vrijwilligers welkom in De Eglantier. 
We sloten het jaar 2017 af met een sfeervol kerstfeestje. 

  Bij het begin van de avond lieten de kinderen het beste van zichzelf 
zien tijdens een sfeermomentje in hun leefgroep.  Nadien werd er 
gezellig bijgepraat in een  verwarmde ’kerstmarkttent’ op het terras. 
Het was alweer een hartverwarmend gebeuren.

• Op 1 juli gaan Annemie Tengrootenhuysen en Mia Clinckx met pensioen.

 Annemie startte op 06/08/1984 als orthopedagoge. Ze was een belangrijke schakel bij het 
uittekenen van onze visie rond de zorg voor de doelgroep. Gedurende meer dan 33 jaar  
zorgde ze ervoor dat deze visie doorheen heel De Eglantier gedragen werd.

 Mia startte op 1/09/1990 als opvoedster in de grote leefgroep, in maart 2000 ging ze Alex 
versterken op het bureau. Ondertussen is ze naast administratief medewerker ook onze 
preventieadviseur en kwaliteitscoördinator. 

 We willen hen hier alvast heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en het mee vorm 
geven aan De Eglantier. Op vrijdag 29 juni zetten we ze, samen met heel de personeelsgroep, 
nog eens extra in de bloemetjes tijdens hun afscheidsfeest.

• Tijdens de interne studiedag van 23 februari werd er, vóór het serieuzere 
werk, eerst nog naar hartenlust gebrainstormd over het nieuwe 
zomerthema. Er werd unaniem gekozen voor: Ridders en kastelen. Het 
startschot is gegeven. Nu kunnen de creatieve breinen aan het werk om 
De Eglantier terug te brengen naar de tijd van de middeleeuwen.

Steun De Eglantier met Trooper en betaal niks
Wie in een webwinkel iets koopt, kan De Eglantier steunen!

Dat klinkt vreemd en toch klopt het. Daar zorgt Trooper voor.

Je gaat via Trooper (www.trooper.be) naar de online shop, je bestelt en betaalt je aankoop.  
Je betaalt dezelfde prijs als anders, maar De Eglantier krijgt een percentje.  

Zonder dat het jou iets kost!   
Je hoeft alleen maar via onze Trooperpagine naar de webwinkel te gaan. Geef toe dat het straf is.

En het is nog eenvoudig ook: 1. Ga naar www.trooper.be  -  2. Tik bij “zoek jouw vereniging”: De 
Eglantier in.  -  3. Je krijgt het logo van De Eglantier te zien, klik onderaan links op het blauwe 
vlak.  -  4. Je krijgt de webwinkels te zien met het percentage dat zij aan De Eglantier geven.
5. En nu kan je je bestelling doen  -  6. De Eglantier krijgt een percentage van je aankoop! Zon-
der dat het je iets kost Het percentage voor ons bedraagt gemiddeld 5%. 

(Maar onze plaatselijke winkels zijn natuurlijk levensbelangrijk voor onze dorpen en steden…)
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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

Bedankt !
We danken zeer hartelijk al wie ons de voorbije maanden extra gesteund heeft door 
sponsoring of acties:

- Allen die n.a.v. de warmste week van Music for Life een actie organiseerde en allen 
die deze acties steunden.

- OKRA en Trefpunt Duisburg n.a.v. hun driekoningenfeest

- De Grute Plattoo, de opbrengst van hun tiroleravond

- The Britisch School of Brussels

- Het 6e jaar van Basisschool De Klimop in Erps-Kwerps, solidariteitsmarkt 

- Streekstraatfeesten Moorsel

- Giften van familie en vrienden bij de afscheidsplechtigheid van Mevr Jacqueline 
Desmidts 

- CFS Brussels (personeel)

- KVLV Terbank

- For a better life vzw

- Focusgordel (politie)

- De Ark vzw

- Firma Huntsman, Everberg

- Allen die trouw via domiciliering of met een jaarlijkse gift hun steentje bijdragen.



Hieperdepieperdepiep…  
een paar gelukkige jarigen


