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Interview met Robin Ronsyn

‘Al-inclusief’ op vakantie
In juni opende De Kleppe in Brakel
officieel de deuren. In dit ‘al-inclusief’
vakantiehuis kunnen mensen met
een beperking en/of mensen in
armoede van enkele deugddoende
en ontspannende dagen genieten. We
vroegen coördinator Robin Ronsyn om
meer uitleg.

betrouwbaar zorgnetwerk van huisartsen,
kinesisten en thuisverpleegkundigen
zorgt ervoor dat de noodzakelijke
zorgomkadering probleemloos verder
loopt tijdens het verblijf.

Hoe waarborgen jullie goede zorg voor
de gasten die dit nodig hebben?

Welke activiteiten bieden jullie?
RR: “Zorgvakanties en activiteiten voor
personen met een beperking spelen zich
bij voorkeur niet binnen de vier muren
van ons vakantiehuis af. Vandaar dat we
sterk inzetten op een activiteitenaanbod
in open lucht. Naast de vele activiteiten
in de buurt - Pairi Daiza, La Ferme à la
Frontière, De Gavers, De kaashoeve,
Brouwerij De Graal, een stadsbezoek
aan Geraardsbergen… - staan hiervoor
de boerderijdieren garant. Heel wat
diersoorten zijn sociaal, oordelen niet
over mensen en stellen zich open voor
allerhande emoties. Ze zijn vaak ook een
sociale katalysator, wat betekent dat ze
helpen om mensen onderling contact te
laten maken.”

RR:
“We
beschikken
over
de
nodige aangepaste uitrusting zoals
douchebrancards, een tillift, hoog-laag
bedden, zorgkamers en prikkelarme
kamers. Sinds kort zijn we ook houder
van het A plus-label, uitgereikt door
Toerisme Vlaanderen, wat duidt op de
hoogste graad in toegankelijkheid. En een

Leg eens uit.
RR: “De Kleppe heeft al langer
dagactiviteiten.
Daar
concentreren
we ons al jaren op het socialiseren
van dieren, met name ezels, konijnen,
kippen, varkentjes en geiten. Meer nog
dan honden en paarden – die vaak bij dit
soort therapie ingezet worden – zijn het

Waarom dit initiatief?
Robin Ronsyn: “Voor ons is het heel
belangrijk dat mensen die zorg nodig
hebben of die in armoede leven, vakantie
kunnen nemen. Vakantie bezorgt je een
andere wereld, vakantie is wonderlijk,
vakantie doet mensen herleven. Iedereen
kan hier terecht, maar het is onze missie
om mensen met een beperking of
mensen in armoede vakantie te bieden
zonder dat ze aan zorgcomfort moeten
inboeten.”

Onze immense dank gaat uit naar…

dieren die voor veel mensen toegankelijk
zijn. Het contact tussen de dieren en
onze gasten blijkt voor mensen met
een beperking een enorme positieve
belevenis.”

De Kleppe staat open voor iedereen.
Het richt zich tot personen met
een beperking en personen in
armoede, zowel families, groepen,
voorzieningen, verenigingen… Maar
ook anderen – denk maar aan
fietsgroepen, culturele verenigingen
of bedrijven – zijn welkom. Zij
betalen een hoger tarief en bieden
zo een persoon in armoede of met
een beperking een (zorg)vakantie
aan een lager tarief.

Feestelijke opening
Op zondag 18 juni 2016 vond de feestelijke opening van De
Kleppe, met BBQ, plaats. Ondanks het feit dat de weergoden
niet op de afspraak waren, konden we rekenen op massale
belangstelling van buurtbewoners, streekgenoten, notabelen,
sponsors, familie, vrienden en andere sympathisanten. De
Kleppe werd aldus een naam.

Baxter zet De Kleppe
op de rails

Enkele reacties
“De Kleppe is vooreerst
een fantastisch project.
Dit oprichten is méér dan
bewonderenswaardig. De
Kleppe geeft mij energie en
doet mij stilstaan bij het feit
dat ‘wij’ gezond zijn en niets
tekort komen! Ook al ben ik
er nog maar enkele maanden,
ik kan De Kleppe niet meer
missen.”

“Het perfecte huwelijk
tussen vakantiegevoel
en een topzorg locatie.”
– Kazou Brussel (Gast)

– Gerda (Vrijwilliger)

Sinds de paasvakantie van
2016 is De Kleppe operationeel voor meerdaagse
vakanties. Deze start werd
mede mogelijk gemaakt
door een schenking van
Baxter International Belgium ter waarde van 109.200

“Je hebt aan ons zeker een
ambassadeur, voor zowel
de accommodatie als de
ontvangst.”
– Brussels Ouderen Platform (Gast)

VZW Zorg voor gehandicapte personen

dollar. De farmamultinational, gevestigd te Lessines,
deed dit in het kader van
de Amerikaanse traditie
van het steunen van sociale
projecten.

U bent uitgenodigd
Op vrijdag 10 februari om 19u30 organiseert
De Kleppe zijn dankreceptie. Hiermee
willen we onze sponsors en schenkers
danken voor hun steun. U bent bij deze
uitgenodigd!
We maken van deze gelegenheid gebruik
om de vernissage te organiseren van
kunstwerken van deelnemers en gasten
van De Kleppe, maar ook van werken
geschonken door streekkunstenaars. De opbrengst gaat naar onze werking en
de vernissage is meteen de start van onze kunstgiftenwerking. De tentoonstelling
loopt van 11 t.e.m. 16 februari
 chrijf u (voor 1 februari) in voor dankreceptie en vernissage via
S
info@dekleppe.be.

Maak onze
dieren gelukkig
Met de feestdagen in aantocht kan u
ook onze dieren gelukkig maken. Zij
hebben uw steun hard nodig. Stort
vandaag nog uw gift op BE12 0682 5002
4092 (De Kleppe) of via de rekening van
de Koning Boudewijnstichting op BE10
0000 0000 0404 (met de verplichte
mededeling 128/2274/00057). Enkel
giften via deze laatste bankrekening zijn
fiscaal aftrekbaar en dat vanaf 40 euro
per jaar.
 eer info?
M
www.dekleppe.be/giften.

Vrijwilligers
gezocht

Vakantie doet
wonderen…
… maar een vakantie waarmee je niet
alleen jezelf plezier doet maar ook
mensen helpt die het minder goed
hebben dan jij, dàt is pas een wonder.
In De Kleppe kunnen kansarmen en
mensen met beperkingen genieten
van een kwalitatief en toegankelijk
verblijf op een unieke plek in een
schitterende omgeving. Een plek die
voor velen de start is van een positief
veranderingsproces in hun leven.
Maar De Kleppe is ook het perfecte
vakantiehuis om er even uit te zijn met
je familie of vrienden, te herbronnen
en te genieten. Je komt er terecht in
een sociaal inspirerende omgeving
die de groep stimuleert en andere
perspectieven biedt. En terwijl je
als wandelaar, fietser, jogger of
rustzoeker geniet van de schitterende
streek, steun je de werking van De
Kleppe.
 Ontdek wat een verblijf voor jou kan
betekenen op www.dekleppe.be.

De Kleppe is steeds op zoek naar
vrijwilligers. Voel je geroepen om
je steentje bij te dragen en ben je
aangetrokken door de diversiteit aan
vrijwilligerswerk die we aanbieden?
Denk maar aan het werken met
dieren,
technisch
onderhoud,
klusjes, onthalen van groepen,
administratieve
ondersteuning,
werken in de moestuin, maar ook
beleidswerk, communicatief werk,
promo voeren, e.a.)…
N
 eem dan snel contact op met
coördinator Robin Ronsyn op 0494
12 98 46.
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