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Totaalproject in de sociale sector. Voor en door kwetsbare mensen.

Help drempels wegnemen

Als je een beperking hebt of als je kansarm bent 

dan leer je leven met drempels. Elke dag kom je ze weer tegen.  

Op De Kleppe vallen deze drempels even weg.  

En dan herleef je weer. 
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Vakantie doet wonderen
De Kleppe is een vakantiecentrum waar kwetsbare mensen terecht 

kunnen: personen met een mentale of fysieke beperking, mensen in 

armoede, mensen met autisme, personen met een bijzondere hulpvraag. 

Mensen voor wie vakantie niet zo evident is. 

Op De Kleppe organiseren we therapie met dieren. Dagelijks zien we 

welke wonderen onze dieren doen: ze stimuleren mensen in hun kunnen 

en laten hen openbloeien.

We werken voor kwetsbare mensen en doen dit samen met kwetsbare 

mensen. Voor heel wat vrijwilligers of mensen in sociale tewerkstelling 

biedt werken op De Kleppe een belangrijke houvast.

“ Kwetsbare mensen opnieuw zien opleven, 

 dat maken we op De Kleppe elke dag mee.”

“ Kwetsbare mensen opnieuw zien opleven,  

dat maken we op De Kleppe elke dag mee.”
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Jouw steun doet wonderen
Er zijn verschillende manieren om onze werking te ondersteunen en 

Vriend van De Kleppe te worden.  

Elke steun die jij ons geeft  - op welke manier ook - maakt écht een 

verschil. Jouw gift doet wonderen!

Doe een gift 

> pagina 4

Kom zelf eens  
op vakantie 

> pagina 14

Help maandelijks 

> pagina 6

Word vrijwilliger 

> pagina 11

Help als club, 
vereniging of 

bedrijf 

> pagina 10

Zet de Kleppe in 
je testament 

> pagina 8

Help drempels wegnemen
Omdat je mensen wil helpen die door  

de mazen van het net vallen. 

Word peter  
of meter 

> pagina 12

Schenk iets  
in natura 

> pagina 7
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Doe een gift 
Met een gift aan De Kleppe doe je iets bijzonders.

• Stort 25 euro en je geeft onze dieren voedsel en verzorging  

voor een dag.

• Met 40 euro maken we 4 m2 van onze belevingstuin toegankelijk voor 

rolstoelen.

• Een gift van 130 euro voorziet in 1 dag begeleiding van onze 

kwetsbare medewerkers.

• Voor 240 euro doe je een weekje vakantie cadeau aan een gezin in 

armoede. 

• Met 500 euro sponsor je een week vakantie voor een groep mensen 

met een beperking of autisme.

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.  

Via je belastingaangifte recupereer je dan 45%. Zo kost een gift van  

40 euro je slechts 22 euro. 

Hoe doe je een gift?
• Je kan online een gift doen via www.dekleppe.be/vriend.

• Overschrijven kan ook: op rekeningnummer BE 10 0000 0000 0404 

met mededeling 018/1460/00063.
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Een gift als cadeau

Vier je een jubileum, verjaardag of ander feest? Je kan je gasten vragen 

om een gift te doen aan een goed doel in plaats van een cadeau te kopen. 

Contacteer ons vooraf via info@dekleppe.be en we bezorgen je een 

specifieke actiecode zodat je genodigden een fiscaal attest kunnen 

ontvangen.

Een gift om een dierbare te herdenken

Het verlies van een naaste is altijd zwaar. Het is ook een moment 

waarbij mensen op zoek gaan naar zingeving en reflecteren over de 

echt belangrijke zaken in het leven. Mensen kunnen in deze moeilijke 

momenten kracht putten uit het helpen van anderen. In plaats van 

bloemen te schenken bij een overlijden, wordt steeds vaker gekozen  

voor een gift aan een goed doel.  

Contacteer ons via info@dekleppe.be en we helpen je dit te organiseren.

Een grotere financiële schenking doen? 

Dit kan soms fiscaal interessant zijn. Raadpleeg zeker je notaris: hij zal 

helpen om op de juiste manier je gift over te maken, afhankelijk van je 

eigen wensen, van je vermogen en van je familiale situatie. 

Wist je dat?

Onze giftenwerking verloopt via het fonds Vrienden van De Kleppe.  

Dit fonds werd opgericht door enkele bevriende filantropen en wordt 

beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 
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Help maandelijks 
Wil je onze werking op een duurzame manier ondersteunen, kies dan 

voor een maandelijkse doorlopende opdracht.  

Je kan dit via internetbankieren eenvoudig zelf instellen.

• Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404

• Mededeling: 018/1460/00063

Bij een maandelijkse gift krijg je een fiscaal attest voor het totale bedrag 

per jaar (vanaf een totaal van 40 euro).

Help drempels wegnemen
Omdat je een kind tijdens zijn eerste 

zorgeloze vakantie een glimlach op het 

gezicht wilt toveren.



Schenkingen in natura
Om een professionele zorgomkadering te kunnen blijven aanbieden, 

investeren we op De Kleppe regelmatig in nieuwe zorghulpmiddelen.

Wil je graag een nieuw of tweedehands hulpmiddel schenken, contacteer 

ons via info@dekleppe.be. Ook ander materiaal is zeer welkom 

(spelmateriaal, fietsen, verzorgingsmateriaal voor dieren…). 

Je maakt de vakantie van onze gasten er nog fijner mee!

Wist je dat?

Een bed tot aan de geitenpiste brengen, met de buitenscooter mee op 

wandeling of met de rolwagen door de belevingstuin, het lukt allemaal. 

Op De Kleppe neemt iedereen deel aan de activiteiten.
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De Kleppe in je testament
Je kan betrokken blijven bij de werking van De Kleppe, ook als je er zelf 

niet meer bent. Een deel van je vermogen wegschenken om zo kwetsbare 

mensen te blijven helpen, dat is een prachtige nalatenschap!

Een deel van je erfenis schenken aan een goed doel, doe je met een 

legaat. Om iets na te laten aan De Kleppe maak je een rechtsgeldig 

testament op. Daarin  vermeld je vzw De Overmolen, de organisatie waar 

De Kleppe deel van uitmaakt.

vzw De Overmolen – deelwerking De Kleppe 

Cellebroersstraat 16, 1000 BRUSSEL 

KBO nummer: 0447 508 015

De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen, een organisatie die 

zich inzet voor kwetsbare mensen en zij die door de mazen van het net 

vallen.
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Er bestaan verschillende soorten legaten. Er zijn zelfs formules die 

voor je nabestaanden voordeliger kunnen zijn dan een traditionele 

erfenis, afhankelijk van de graad van verwantschap en de verschuldigde 

erfbelasting (voormalige successierechten). 

Niet alleen voor grote vermogens. Ook voor grote harten. 

Je hoeft niet superrijk te zijn om een testament op te stellen en een deel 

na te laten aan een goed doel. Ook met een kleiner bedrag toon je jouw 

grote hart. 

Denk je aan een legaat, bespreek dan met je notaris wat in jouw 

situatie de beste oplossing is. Heb je meer informatie nodig, neem 

gerust contact op via info@dekleppe.be.

“We zijn van plan om nog heel lang te leven, maar we hebben nu al een 

goed doel in ons testament opgenomen. Het geeft ons een rustig gevoel 

dat dit geregeld is. Bovendien ligt niets vast, een testament kan je altijd 

nog aanpassen. Wat ons betreft, is één ding zeker: we willen met een deel 

van onze nalatenschap kwetsbare mensen helpen.” 

Lambert & Jeannine
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Help als vereniging,  
club of bedrijf
Verenigingen, bedrijven of serviceclubs helpen ons met grotere kosten 

zoals de inrichting van nieuwe ruimtes, aankoop van zorgmateriaal, 

inrichting van de belevingstuin… 

Als dank voor je engagement organiseren we graag een dankreceptie 

of een persmoment. Aan het geschonken materiaal of gesponsorde 

ruimte bevestigen we een plaatje met de naam van je vereniging 

of bedrijf. En uiteraard kan je rekenen op een vermelding in al onze 

communicatiekanalen.
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Wist je dat?

De Kleppe kreeg in 2018 het autismevriendelijk label van Autisme 

Centraal. En dit als eerste vakantiecentrum in Vlaanderen! Onze werking 

en inrichting zijn helemaal afgestemd op de noden van mensen met een 

autismespectrumstoornis. We zijn bijzonder trots op onze snoezelruimte 

en time-outruimte… beide mogelijk gemaakt dankzij de steun van 3 

plaatselijke serviceclubs!



Word vrijwilliger
Wat doet De Kleppe met een mens? Beleef het zelf! Je kan ons helpen 

met de dieren, de moestuin, het technisch onderhoud, klusjes, onthaal 

van groepen, administratief werk, beleidswerk of communicatie.

Maak kennis met bezoekers, medewerkers en andere vrijwilligers, ieder 

met zijn eigen achtergrond en uniek verhaal.  

Op De Kleppe maken we tijd om naar elkaar te luisteren. Iedereen is 

gelijkwaardig en we leren van elkaar. 

Wil je graag je steentje bijdragen?  

Laat het ons weten op info@dekleppe.be. 
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"Als ik naar huis stap na een dag op De Kleppe, ben ik moe maar 

tevreden. Elke dag doe ik iets voor de anderen.  

En daarom ben ik vrijwilliger: om geluk te delen met anderen”

Francine



12

Word peter of meter  
van onze dieren
Je krijgt voor één jaar het peterschap over één van onze dieren. Er komt 

dan een bordje met jouw naam of de naam van je organisatie aan het 

verblijf van jouw ‘petedier’. Een grote steun voor ons, want zo help je mee 

de kosten betalen voor het voeder, de dierenarts en de zorg. 

• Vanaf 250 euro voor een konijn of kip.

• Vanaf 350 euro voor een geitje of een varken.

• Vanaf 500 euro voor een paard of een ezel.

Contacteer ons via info@dekleppe.be en we spreken samen af om  

jouw peterschap feestelijk in te zetten.

Van kinderen met autisme, over personen met meervoudige beperkingen 

tot dementerende ouderen… Dagelijks zien we dat onze dieren wonderen 

doen, dat ze iets beroeren en dat ze de mensen stimuleren in hun 

kunnen.
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 “Waarom ik peter geworden ben? Ik heb gezien wat deze dieren kunnen 

doen. Er was een dame die niet meer sprak en bijna geen contact had 

met de anderen. Na verloop van tijd begon ze het konijntje toch aan te 

raken, en daarna te aaien. Plots begon ze melodietjes te neuriën en te 

zingen. De begeleiding van de groep stond versteld en zeiden dat ze dit 

nog nooit gezien hadden van haar. Waarschijnlijk een herinnering, een 

link met haar verleden,  feit is dat de interactie met het konijntje iets 

in haar wakker maakte. Ik vond dat een onvergetelijk moment. En ik 

besliste daar en dan om peter te worden van konijntje Florie!”

Wist je dat?

De Kleppe ook samenwerkt met hogeschool Vives?  

De opleiding 'Dieren in de Zorg' heeft deels plaats op De Kleppe.  

Hier leren de studenten hoe je therapeutisch kan werken met dieren.  

Zo geven we onze expertise door aan de zorgverleners van morgen.
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Kom zelf eens op vakantie  
in De Kleppe
Zin in een vakantie waarmee je niet enkel jezelf een plezier doet,  

maar ook mensen helpt die het minder goed hebben dan jij? 

Iedereen is welkom op De Kleppe! In de weekends en in het laagseizoen 

staan onze vakantiehuizen open voor iedereen.  

Met zijn prachtige ligging in hartje Vlaamse Ardennen is De Kleppe een 

prima adres voor fietsers of wandelaars. Tijdens je verblijf ervaar je zelf 

onze inclusieve werking: je maakt kennis met onze vrijwilligers, je kan 

andere gasten ontmoeten, je kan meehelpen met de dierenverzorging…

Een vakantie boeken op De Kleppe? 

Raadpleeg de beschikbaarheden via www.dekleppe.be.

Wist je dat?

We op De Kleppe al vanuit heel Europa fietstoeristen te gast hadden? 

Vooral het weekend van de Ronde van Vlaanderen is populair.

“Friendly staff. Good starting point to explore the area per bike. 

We hope to come back again next year with a bigger group.”
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Totaalproject
De Kleppe is een totaalproject waar welzijn en zorg, toerisme en vrije tijd, 

jeugd en milieu elkaar ontmoeten.

•  Toegankelijke infrastructuur en activiteiten

• Zorgvakanties 

• Groene Zorg - dagbesteding voor mensen met een beperking

• Zorgnetwerk en zorghulpmiddelen

• Autismevriendelijk

• Vakantie voor mensen in armoede

• Therapie met dieren

• Samen met kwetsbare mensen

• Toegankelijk domein met belevingstuin

• Toerisme voor ALLEN

Vrienden van De Kleppe
Zonder jou kan De Kleppe niet verder werken, en we danken je hartelijk 

voor je steun en engagement!

www.dekleppe.be/vriend

Blijf betrokken

We houden al onze Vrienden van De Kleppe graag op de hoogte van onze 

werking, via onze online nieuwsbrief of ons magazine De Kleppelaar. En 

als we activiteiten organiseren dan nodigen we onze Vrienden uiteraard 

als eerste uit!

Zet je graag een eigen initiatief op? 

Laat het ons weten via info@dekleppe.be!
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Kom eens kijken!

Wil je weten of onze A+ infrastructuur en activiteiten geschikt zijn voor 

jouw groep of gezin? Kom gerust langs om De Kleppe te ontdekken!

Vakantie op De Kleppe

Een verblijf boeken op De Kleppe? Bekijk online onze beschikbaarheden 

via www.dekleppe.be en reserveer meteen.

Foto’s: Lisa Bilterijst  •  Opmaak: Meneer Van Cleemputte

www.dekleppe.be

Voor meer informatie over giften, 

schenkingen en legaten ten voordele van 

De Kleppe, kan je altijd contact opnemen.

De Kleppe

Everbeekplaats 4 

9660 Everbeek - Brakel  

info@dekleppe.be  

+32 (0)55 42 37 53
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