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Erkend en gesubsidieerd door het

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.
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.
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Voorwoordje
Beste lezer,
Het is weer het einde van een jaar. En wat voor een.
Een jaar waarin Mia en Annemie, twee vaste waarden uit het Eglantierteam, met
pensioen gingen. Een jongere generatie neemt over. Mooi om te zien dat ook deze
generatie de Eglantier-spirit uitdraagt.
Een jaar waarin jongvolwassen kinderen voorzichtig de Eglantier loslaten en de overstap maken naar een voorziening voor volwassenen.
Een jaar waarin nieuwe kinderen worden onthaald. Waar ook steeds nieuwe kinderen zich aanmelden, vragen die we nog niet altijd helemaal kunnen beantwoorden.
Een jaar waarin plannen werden gemaakt voor de toekomst. De architect is ondertussen begonnen met de eerste ontwerpen. Binnenkort wordt de nieuwbouw ineens
een heel stuk concreter. En dan komt er plaats bij.
Een jaar met alweer een mooi, gezellig tuinfeest, met nieuwe vrijwilligers en een
groeiende groep Eglantiersympathisanten.
En dan komt er een nieuw belangrijk jaar 2019.
De Eglantier bestaat 40 jaar!
Al 40 jaar lang biedt De Eglantier een zorgzame en kwaliteitsvolle dagopvang aan
kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen.
Met de start van de nieuwbouw in 2019 hopen we een antwoord te kunnen bieden
op extra zorgvragen die op ons af komen.
Maar 2019 wordt dus een feestjaar.
Noteer alvast een eerste activiteit in jullie agenda: op zondag 17 maart zetten we
onze deuren open tijdens de Dag van de Zorg. Iedereen welkom.
We wensen jullie allen warme en gezellige feestdagen toe en een mooi begin van
het nieuwe jaar.
Het Eglantierteam

De Eglantier bestaat 40 jaar
de eglantier vzw
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De Eglantier en de Warmste Week
Van 18 tot 24 december organiseert Studio Brussel opnieuw De
Warmste Week. Een week waar iedereen voor iedereen zorgt met
acties voor goede doelen.
Ook De Eglantier is geregistreerd als goed doel.
U kunt ons steunen door zelf een actie te organiseren, andere acties
voor ons te ondersteunen of door een plaatje aan te vragen via www.dewarmsteweek.be.
Eind november kenden we al de volgende acties:
• op de toog van Tennisclub T.C. De Vloer in Herent staat een rosse-centenpot en worden
pannenkoekenplantjes verkocht
• Café QV in Wezemaal verkoopt nog tot 23 december keukenhanddoeken met het
logo van De Warmste Week. De warmste handdoek is te verkrijgen in het café of via
www.dewarmstehanddoek.be
• Eliot (de broer van Joshua) organiseert een zelfgebreide mutsenverkoop. Hij doet een deuraan-deur-verkoop maar je kan ook mutsen bestellen op nummer 0476 43 98 90. Op de
facebookpagina van De Eglantier vind je een foto van de mutsen.
• “de mannen van den donderdag” organiseerden op 24 november de warmste pens in café
QV in Wezemaal
• het ZORO-zwemteam verkocht speculaas tijdens het FUN SWIM GALA in het Begijntjesbad
in Overijse
• de familie Swinnen uit Bertem organiseerde op 16 december een ontbijt/brunch
• Acerta Leuven organiseerde een spaghettimiddag voor het personeel.
Bedankt om er mee een hartverwarmende week van te maken.

www.facebook.be/de.eglantier
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Op uitstap naar het Balanske
Een paar keer per jaar gaan wij snoezelen in het Balanske, een
activiteitencentrum in Tielt-Winge. We trommelen dan enkele
vrijwilligers op en gepakt en gezakt rijden we een leuke voormiddag
tegemoet.
Als we met z’n allen in het busje zitten en juf Shana zit achter het stuur,
dan zien we alleen nog maar blije gezichten, iedereen weet het al… we
gaan op uitstap.
In het Balanske hebben we de hele snoezelruimte ter beschikking,
4 verschillende ruimtes waar al onze zintuigen geprikkeld worden.
Starten doen we in de in de interactieve snoezel, we kunnen kiezen uit
2 thema’s: bos of circus.
Eén van deze thema’s wordt dan geprojecteerd op de muur en de grond.
Door te drukken op de verschillende knoppen in de ruimte worden er
extra effectjes geprojecteerd. Bij het bos zien we bvb. blaadjes vallen,
zijn er plots kabouters of komen we een waterval tegen. Bij het circus
zijn dit clowns, circusdieren of een spetterend vuurwerk.
Net alsof we echt in een bos of circus zitten.
Daarna gaat elk kind zijn eigen weg samen met een begeleider. De
kinderen geven elk op hun eigen manier aan naar welke ruimte ze
willen of welke activiteit ze willen ontdekken.

Al kruipend zoek ik mijn weg in het Balanske en ik weet waar
ik moet zijn. In de relax-ruimte voel ik aan alle bubble-units, ik
kruip over het waterbed en lig languit in de hangmat.
In de muziekruimte speel ik graag met een begeleider aan de
muziekmuur. Hier staan handjes op afgebeeld en als ik hier op
druk komt er telkens een ander geluidje. Dolle pret is dat!
Maar het allerliefste zit ik in het ballenbad. Voelen aan de balletjes
en die dan ook weggooien. Ik kan mij hier uren amuseren!

de eglantier vzw
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Ik hou er van om alles te ontdekken wat het Balanske te bieden heeft.
En kijk… Sinds kort is er een nieuwe ruimte, het sprookjesbos!
Er hangen fluo draden waar ik midden in kan staan. Ik vind het super
om hiernaar te kijken en de draden heen en weer te laten bewegen.
Gelukkig hangen ze stevig vast zodat ik er ook aan mag trekken.
In de muziekkamer is er een groot scherm met knopjes aan. Als ik
hierop duw, speelt er zich een verhaal af. Ik hoor en zie dan allerlei
zaken die je tegen komt aan zee. Hier kan ik een hele tijd geboeid
mee bezig zijn.
Om af te sluiten vind ik het super om te relaxen op het waterbed.
De ideale plaats voor een massage of een knuffelsessie! Voor mij
mag het elke dag Balanske-dag zijn!

Ook voor mij is een uitstap naar het Balanske dolle pret. Ik ga
zelf op zoek naar de ruimtes die mij het meest aanspreken. De
interactieve ruimte rond het thema circus kan mij echt gelukkig
maken.
Ik klim op de bank en duw op de knoppen om alle effectjes uit
te testen. Na een tijdje ga ik verder op ontdekking. De draaischijf
waar je op kan zitten en die omringd is door spiegels vind ik echt
heel boeiend. Ik zie mezelf en anderen plots verschillende keren.
Maar, mijn nieuwe favoriet is de projector die werkt als een soort
touchscreen op de grond. Als ik met mijn handen over de grond
beweeg krijg ik allerlei leuke effecten. Tijdens onze snoezelvoormiddag kom ik helemaal tot rust.

In het Balanske is er zoveel te beleven en ik vind het
vooral fijn om dit samen te doen met mijn vrienden en
bekende begeleiders. Individuele aandacht om samen
te ontdekken en te spelen, daar geniet ik van. Liedjes
zingen en bewegen om zo de lichtjes op de dansvloer
te laten flikkeren, ik vind het heerlijk! Maar ook met
z’n allen op de draaischijf kijken naar elkaar in de
spiegels, dat is echt heel grappig.
In het nieuwe toverbos is er ook een toverspiegel
zoals bij Sneeuwwitje. Die spreekt mij erg aan
omdat hij heel kleurrijk is! En natuurlijk ben ik de
mooiste van het land….
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Ik hou van de afwisseling die het Balanske te bieden heeft.
Samen met mijn vrienden amuseer ik mij in de actieve ruimte.
In het ballenbad laat ik mij graag helemaal verstoppen onder
de balletjes.
Maar ook op het springkasteel heb ik veel plezier. Hoe harder
er gesprongen wordt, hoe groter mijn glimlach.
Onderweg door alle ruimtes word ik geprikkeld door vele leuke
kleurtjes en glinsteringen, precies wat mij het meeste boeit.
Na al die actie mag er voor mij zeker ook wat ontspanning zijn.
Languit op het waterbed voor een massage of verstopt in de
hangmat…. zalig!

De Eglantier is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren (025 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een ernstig mentale of meervoudige
beperking. In zorghotel Floortje bieden we een beperkt overnachtingsaanbod.
We hebben vijf leefgroepen 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 gebeurt in nauw
contact met de ouders.
De Eglantier is alle werkdagen open, behalve een korte sluitingsperiode tussen
Kerstmis en nieuwjaar en een tiental brugdagen.
De Eglantier maakt deel uit van het Multifunctioneel Netwerk OnderW.E.G., een
samenwerkingsverband met Windekind, De Eglantier en Centrum Ganspoel.
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 januari, mei en september. Het is een gratis informatieen contactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors (min.
€ 40 /j.) en contactpersonen van De Eglantier.

de eglantier vzw
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Nieuws van het huis
• Op 19 november mochten we Adnan Okic verwelkomen in De Eglantier. Adnan is 12 jaar
en krijgt zijn plekje in leefgroep C. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen bij zijn nieuwe
vriendjes.
• Onze kokkin, Ann-Charlotte Devolder beëindigde op 31 oktober haar contract. Ze
bereidde steeds met veel zorg de maaltijden van de kinderen en nam de keukenorganisatie
en andere huishoudelijke taken nauwkeurig ter harte. We wensen haar veel succes in haar
nieuwe job. Het ga je goed, Charlotte!
• Iby Navarro Cuba vervangt Charlotte in de keuken. Welkom Iby.
• Eline Vanmeerbeek haar interim contract als logopediste liep eind oktober ten einde. Maar
vanaf 26 november 2018 vervangt zij Nina, die in leefgroep C met ziekteverlof is.
• Ellen Van Aken start na de kerstvakantie opnieuw als logopediste na een periode van
zwangerschaps-en ouderschapsverlof.
• Vanaf eind september komt Ingrid Vanderheyden het wekelijkse vrijwilligersteam
versterken. Ze ondersteunt leefgroep A-B tijdens de leefgroepvergadering. Ondertussen
weten we dat ze ook heel wat knutseltalent heeft. Creatieve duizendpoten hebben we er
altijd graag bij. Welkom Ingrid!
• Andrea Van Ingelgom, nog een nieuwe Eglantiervrijwilligster, komt ons vanaf eind
november hulp bieden bij administratieve taken. Van harte welkom!
• Marieke Vercruyssen, studente SRW, loopt tot eind januari stage in leefgroep D. Jolien
Naswin zal na de kerstvakantie stage lopen in leefgroep B.
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Rozenbottels
De voorbije maanden konden we weer op heel wat geëngageerde bedrijven en organisaties rekenen
om ons logistiek te ondersteunen.
• Op 7 september kwam een ploeg van Engie Cofely,
Mechelen een hoop tuinwerk verrichten. Ze zorgden
ervoor dat de tuin er piekfijn bijlag voor het tuinfeest.
Daarnaast hielpen ze ons met klusjes waar echt vakmanschap voor nodig was.
• Een grote groep werknemers van KBC GCPR kwam ons
op 14 september helpen met de voorbereidingen van
het tuinfeest. Tafels en stoelen afwassen en klaarzetten,
tentjes opzetten. Zoveel helpende handen waren meer
dan welkom.
• De dames van Inner Wheel-Brussel Zavel bemanden
tijdens het tuinfeest de kinderspelen. We waren blij met
deze extra hulp om onze werklijst rond te krijgen.
•

Zaterdag 29 september kwamen leden van het Community
Involvement Committee van UPS Brussel de handen uit de
mouwen steken. Het materiaal van het zomerthema werd
afgebroken en opgeruimd. Er werd geknutseld voor de sociale kerstmarkt. Dankzij hen konden de kinderen van het
zorghotel een wandeling gaan maken.

• Op vrijdag 12 oktober hielden een groep werknemers
van Total Belgium hun teamdag in De Eglantier. Er
werd veel werk verzet. Het terras werd heraangelegd,
ons speelgoed opgefrist en de trampoline werd afgebroken voor de winter.
• Een ploeg van Fluxys Belgium SA, Auditing en Risk,
hield op 27 november hun sociale teambuildingsdag.
Met veel creatief enthousiasme brachten zij De Eglantier
terug naar de ‘Golden Oldies’, ons nieuwe winterthema.
• Met het nieuwe winterthema ‘GOLDEN OLDIES’ duiken
we met z’n allen terug in de tijd. Herinneringen ophalen uit lang vervlogen tijden of voor sommigen nog vrij
recente tijden. Kleurige bloemen, hippies, langspeelplaten, discokleren, barbies, ABBA , een yellow submarine.
Ogen te kort als je door de Eglantier wandelt.
• Op zaterdag 17 november waren alle vrijwilligers welkom in De Eglantier op het vrijwilligersfeestje.Er werd
gezellig bijgepraat en kennis gemaakt met nieuwe gezichten. Het doet ons deugd om ieder jaar opnieuw te
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kunnen rekenen op zovele vrijwillige handen tijdens het
tuinfeest maar ook gedurende het jaar. Een engagement
dat iedereen volgens eigen tijd en talent invult, maar
allen met een oprechte, warme betrokkenheid voor De
Eglantier en de kinderen. Dank je wel allemaal!
• In de maand november streek de reizende stoelententoonstelling: “Ik zie u zitten” neer in Tervuren.
‘Ik zie u zitten ‘is een campagne die het taboe op anders zijn en mentale problemen bespreekbaar maakt.
De stoelententoonstelling is een creatieve tentoonstelling van grote, kleine, geknutselde, geschilderde, mooie,
lelijke, hangende en andere stoelen. Allemaal gemaakt
door organisaties die zich bekommeren om welzijn.
De grote gele stoel op het Warandeplein in Tervuren
was de blikvanger van een stoelenexpo kriskras door de
gebouwen van De Zevenster en De Warandepoort. Op
de sociale kerstmarkt van Tervuren werd op zaterdag 15
december de prijs voor de origineelste stoel overhandigd
aan… De Eglantier!
Wij zijn fier dat er ook een Eglantierstoeltje mee deed
aan de stoelenexpo. Enkele creatieve begeleiders gaven
samen met de kinderen het beste van zichzelf. Sonia
schreef er een begeleidend tekstje bij, het geeft een mooi
beeld van de interacties in De Eglantier.

Zachte handen
Ze brengen MIJ tot rust
Ze brengen ME tot tast
IK VOEL
streel
duw
frunnik
ritsel
krabbel
trek..
snuif
luister
...LACH!
Jij ziet ME zitten
UIT mijn cocon
De WIJ-de wereld IN.
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• Noteer alvast zondag 17 maart 2019 in jullie agenda. Naar aanleiding van 40 jaar Eglantier
zetten we onze deuren open tijdens De dag van de zorg. Allen welkom!

Hartelijk dank aan allen die ons de voorbije maanden financieel gesteund hebben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle steunverleners die met een domiciliering of een jaarlijkse gift hun steentje bijdragen
Werner Hermans Service BVBA
Gezinsbond Duisburg
Mevrouw Joyce Van Nek bij haar verjaardag
Fanfare van Gerst en Hop, n.a.v. een standje op de avondmarkt van Sterrebeek
De heer Harry Perwez voor zijn verjaardag
Markant Tervuren
De heer Eddy Mourant en Mevrouw Fabienne Dumalin bij hun huwelijk
Carrosserie center BVBA
GDW Security NV
Stratenloop : organisatie gemeente Tervuren en basisscholen Tervuren
Chiro Doeritsan Bertem met hun Christus Konings Brunch
De sportraad van Tervuren bij de opening van het nieuwe fietspad
De verenigingen van Leefdaal met hun heksentocht
De Grute Plattoo
Assur BVBA
Abrasive team Huntsman

n

Allemaal Bedankt!
de eglantier vzw
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Brusselsesteenweg 58
3080 Tervuren
T. +32 (0)2 767 14 14
F. +32 (0)2 767 88 43
info@ifacservice.be
www.ifacservice.be

Immobiliën
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Estate Agents
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Agence Immobilière

addvertentie_ndl_certes.indd 1
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Blockmansstraat 13 3070 Kortenberg
T 02 759 54 14
druk@vangrunderbeeck.be
www.vangrunderbeeck.be
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Nog leukere kiné met nieuw materiaal!
Nee, het was geen vroege of een late kerstman ... HO HO HO
de nieuwe kinepret kregen we lekker KADO!
Een groot pakket werd geleverd
met een heleboel keileuk kinemateriaal in, zoals de tunnels, de
bijenkorf, een springbal, een hindernissenparcours en een rollende
plank.
Wow, hier willen wij mee aan de
slag voor onze kinderen van de
Eglantier.
De tunnels zijn in leuke kleurtjes
en in een speciaal stofje om te
voelen. Wel heel spannend om erdoor te kruipen ... wat is er in het
tunneltje of aan het einde? Langzaamaan bouwden we het kruipen door de tunneltjes op. Door
de gele, de groene, de blauwe
en de rode tunnel tot we van de
tunneltjes een kruispunt kunnen
maken! Nog iets spannends om
te ontdekken, aan het einde van
één tunnel ben ik er nog niet. Dan
kan ik kiezen of ik links, rechts of
rechtdoor ga. Waar is er iemand?
Of waar hoor ik iemand?
Dan hebben we ook nog onze bijenkorf. Een echt honingraten-blote-voeten-pad! Als we er op
stappen voelen we verschillende materialen. De zakjes zijn gevuld met steentjes, zand,
mousse, piepschuim, ...
Brrr ... wat voel ik daar allemaal onder mijn voetjes en dan nog mijn ene been voor het
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andere plaatsen, mijn evenwicht zoeken en houden!
Maar, met wat oefening begint het mij aardig te lukken.
Bijna durf ik het alleen!
De springbal, wat voor een rare rode bal is dat!? Met
mijn handen moet ik de bal vasthouden terwijl mijn
benen ‘spring’ ‘spring’ doen. Ik kan ondertussen de bal
goed vasthouden en dan wiebel ik op en neer op de
bal. Zo oefen ik mijn evenwicht en werken mijn handen
en benen gelijktijdig! Eigenlijk vind ik die springbal wel
heel leuk en laat ik duidelijk merken dat ik toch nog
eens ‘spring’ ‘spring’ wil doen.
Heb je dat groene gekke plankje op wieltjes gezien? O
jee, wat moet ik daar mee? Eerst vond ik het heel spannend, maar met wat hulp durf ik er nu op! Er gebeurt
iets heel raars ... ik rol verder. Wow, ik werk met mijn
handen en armen en zo beweeg ik mij over de grond.
Ik moet mijn rugspiertjes en bilspiertjes gebruiken en
mijn evenwicht goed bewaren. En dan wordt het nog
leuker ... ik leer mij met 2 handen vast te houden aan
een handdoek en ... joepie wij rijden, bollen, glijden nu
helemaal de Eglantier rond!
Even buiten gaan en dan vlug binnen in de tent want
daar staat een hindernissenparcours in leuke kleuren.
Eerst moet ik het trapje op en dan bergop over het
boogje. Klimmen, klimmen, klimmen, hiervan krijg ik
sterke beentjes! Ik moet goed zien waar ik mijn voetjes
zet en mijn evenwicht niet verlies want het is niet zo
breed. En dan het boogje af, remmen, remmen, remmen, en zorgen dat ik niet schuif. Oef, dit is prima gelukt. Nu het brugje over, en dan een klein bultje. Dit was wat gemakkelijker. Maar nu
volgt er een schuifaf. Neen, ik mag niet op mijn poepje gaan zitten maar moet dit
stappend doen. Voetje voor voetje, goed in het midden en zorgen dat ik niet schuif. Dit
vraagt wel heel wat concentratie en coördinatie. Geland! Oh, dit was superleuk, dit wil
ik nog eens in de andere richting doen. Hoe meer ik het doe hoe beter het lukt. Joepie!
Het kinéteam
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warme feestdagen en een goed begin

