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De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen.
Verantwoordelijke uitgever: Johnny De Mot, Cellebroerstraat 16,  
1000 Brussel. De Kleppelaar wordt verstuurd naar onze schenkers (2x per jaar), 
vrijwilligers en medewerkers (4x per jaar).

Vakantie doet wonderen

Elke steun, op welke manier ook, maakt nu een wereld van verschil.

Nieuw: Je gift is nu voor 60% fiscaal aftrekbaar (voor bedragen vanaf 40 
euro). Dit betekent dat je gift van 40 euro je eigenlijk maar 16 euro kost. 
Daarnaast wordt het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt 
voor de belastingvermindering voor giften verhoogd van 10% naar 20%.

Er zijn nog manieren om een steentje voor De Kleppe bij te dragen! 

• Wist je dat je De Kleppe ook kan opnemen in je testament? Je hoeft 
daarvoor zeker geen groot vermogen te hebben. 

• Wist je dat je met je club, vereniging of bedrijf een specifiek project in 
De Kleppe kan sponsoren?

• Wist je dat je peter of meter kan worden van éen van onze dieren?

Je vindt meer informatie in onze nieuwe brochure “Help drempels 
wegnemen”. Vraag ze gratis aan via info@dekleppe.be of bekijk ze online 
via www.dekleppe.be/vriend.

Steun ons door op vakantie te komen!

Wist je dat je ons ook kan steunen door zelf eens op vakantie te komen 
naar De Kleppe? De Kleppe is een ideale plaats voor een vakantie in eigen 
land. Genieten van de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines met je 
gezin, familie of vriendengroep. Wandelen, fietsen, uitstapjes, lekker eten 
en drinken… De Kleppe is de ideale uitvalsbasis!

Ben je zelf geïnteresseerd? Je kan via www.dekleppe.be de 

beschikbaarheden checken en online boeken. Heb je vrienden die 

een toffe vakantie in eigen land zoeken, deel onze informatie en 

vertel hen over onze werking! Door jouw boeking kunnen wij ons 

sociaal project verderzetten en vakanties aan gunstig tarief blijven 

aanbieden aan kwetsbare mensen. Je keuze doet wonderen!
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Maak je gift over op rekeningnummer 
BE 10 0000 0000 0404 met mededeling 018/1460/00063

Een maandelijkse doorlopende opdracht kan ook en geeft ons nog meer zekerheid!

De Kleppe klaarstomen in tijden van 
COVID-19... de vrijwilligers vertellen. 

Vandaag is het wissel. Het ene Kazou-

kamp stopt. Om 9u30 vertrekt een twintigtal 

deelnemers en een vijftiental begeleiders met 

hun bus. En het volgende Kazou-kamp start… 

om 16u vandaag! . Ik vertel jullie even wat wij 

in die tussentijd allemaal klaar krijgen😊

We spreken af om 10u15 met een aantal vrijwilligers. 
We laten bewust drie kwartier tijd tussen het vertrek 
van de groep en onze aankomst, omdat we willen 
vermijden dat we contact zouden hebben met de 
gasten. Stel dat zij een beetje vertraging hebben, 
dan wordt het misschien moeilijk om alle corona-
maatregelen en social distance te handhaven.

We starten met het opmaken van de inventaris. 
We kijken de inhoud van elke kast na, checken 
alle keukenmateriaal, de spelkoffers, het 
snoezelmateriaal... alles wat op De Kleppe voor 
onze gasten voorhanden is. De medewerkers van 
het kuisbedrijf starten dan de grondige kuis van de 
keuken. Plus natuurlijk de nodige ontsmetting.

In de gastenverblijven verzamelen we het 
beddengoed. Alle was moet nu ook op een veilige 
manier naar de wasserij gebracht worden, dus er 
komt wel wat meer bij kijken dan vroeger. De kamers 
worden gekuist en ontsmet. Alle matrassen worden 
behandeld en ontsmet.

Tenslotte gaat de grote kuis verder in alle vertrekken 
van De Kleppe. Gangen, eetkamers, snoezelruimte, 
time-out ruimte… niks wordt overgeslagen. Alles 
wordt grondig ontsmet. En alle gebruikte materiaal 
uiteraard ook: tilliften, bedpapegaai, spelkoffers…

Tegen 14u30 zijn de verantwoordelijken van de 
nieuwe Kazou-groep er al. Zij komen iets vroeger om 
een volledige rondleiding van De Kleppe te krijgen 
en de laatste afspraken te maken. En anderhalf 
uur later, stipt om 16u, rijdt de grote bus de parking 
van De Kleppe op! Lachende gezichten, blij en vol 
enthousiasme voor een weekje Kleppe-plezier! In alle 
veiligheid! Missie geslaagd 😊

Word Vriend en help
De Kleppe er bovenop!
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Vakantie zonder 
drempels voor 

mens en dier
Help De Kleppe
er terug bovenop!

Vakantie doet wonderen



Onze immense dank gaat uit naar … *  

We kunnen niet om de actualiteit heen. 

Het zijn vreemde tijden. De coronacrisis, 

lockdown, sociale afstand… het raakt 

ons allemaal heel hard in ons mens zijn, 

in ons samen-leven.

De Kleppe lag tijdens de eerste golf 

helemaal stil. Geen gasten, geen 

Kleppe Run&Walk, onze medewerkers 

op technische werkloosheid. 

Gedurende 4 maanden hadden we 

geen inkomsten, maar de kosten 

bleven wel doorlopen. We zijn zeer 

blij met de extra steun die de overheid 

ons als erkend zorgcentrum geeft. 

Dit dekt een deel van de kosten en 

brengt ons weer wat maanden verder, 

maar we beseffen ook dat het nog wel 

even duurt voor we terug op normale 

bezetting zullen draaien. 

In juni startten we stilletjes aan 

opnieuw op. Hoe hadden we 

daarnaar uitgekeken! We maakten 

uitgebreide plannen en handleidingen. 

Mondmaskers, handgels, draaiboeken, 

koorts meten, aanwezigheidslijsten, 

informatieborden… onze medewerkers 

en vrijwilligers zorgden voor de 

veiligheid van onze gasten. We kregen 

onze eerste bezoekers. De Jomba-

kampen van Kazou in juli gingen door. 

De Kleppe leefde weer op!

Jammer genoeg werd het geen 

doorstart. De tweede golf zorgde 

Help De Kleppe

er terug bovenop!

De overheid heeft naar aanleiding 
van de COVID 19-crisis ook de fiscale 
aftrekbaarheid van giften verhoogd 

naar 60% van het geschonken bedrag. 
Dit betekent dat je gift van 40 euro je 

eigenlijk maar 16 euro kost.  

opnieuw voor annulatie van 

geboekte vakanties. Zelfs 3 prachtige 

arrangementen voor maatschappelijk 

kwetsbare gezinnen die we in 

augustus samen met het netwerk 

Iedereen Verdient Vakantie op poten 

gezet hadden, konden jammer genoeg 

niet meer doorgaan. Onze inkomsten 

vielen opnieuw weg. 

We moeten nu alles doen om te 

overleven, en jij kan ons helpen! 

Verderop in deze Kleppelaar lees je 

hoe je onze werking kan ondersteunen. 

Elke steun die jij ons geeft - op welke 

manier ook - maakt écht een verschil. 

Jouw gift doet wonderen!

Johnny De Mot, voorzitter De Overmolen vzw

In juli konden we De Kleppe terug 
voorzichtig opstarten. Lien en Jarno 
waren bij de eerste gasten die we 
mochten ontvangen. Samen met 
assistente Liza en assistentiehonden 
Rasta en Taylor logeerden zij in de Mini-
Kleppe 2. 

Jullie zitten hier gezellig geïnstalleerd. 
Hoe bevalt het tot nu toe?

Lien: Super! Een comfortabel huisje, 
een mooie omgeving, een toegankelijk 
terrein… alles is in orde. 

Jarno: De mensen van De Kleppe 
hebben zelfs speciaal een hekje 
geïnstalleerd zodat onze honden vrij in 
ons tuintje kunnen, dat is heel fijn!

Ik zie hier inderdaad 2 twee mooie 
Golden Retrievers. Stellen jullie ze 
even voor?

Lien: Mijn hond heet Rasta. Ze is al 
twee jaar bij mij. Ze helpt me bij heel 
wat dagdagelijkse handelingen: kleren 
uitdoen, dingen oprapen, deuren 
openen en sluiten, dingen brengen...

Jarno: Taylor is nu al een jaar bij mij als 
assistentiehond. De training start als 
puppy en duurt twee jaar. Daarna wordt 
er gekeken welke hond bij welk baasje 
past. En ik ben heel blij dat het voor mij 
Taylor geworden is!

We kunnen niet om de actualiteit heen. 
Vakantie in tijden van corona, dat is 

Vakantie zonder drempels- voor mens en dier
Jarno en Lien verbleven in de Mini-Kleppe



Ommekaar vzw

(*sponsors 2019 - 2020)

“De medewerkers zijn hier echt heel 

lief. Ze komen regelmatig vragen of 

alles in orde is, of we nog iets nodig 

hebben... echt wel een

hartelijke ontvangst!”

Vakantie zonder drempels- voor mens en dier
Jarno en Lien verbleven in de Mini-Kleppe

anders dan anders. 

Lien: We hebben toch ook lang getwijfeld 
of we een vakantie zouden plannen. Je 
weet nooit of het wel kan doorgaan. Ik 
heb dan uiteindelijk toch last-minute 
online geboekt. Maar nu ben ik heel blij 
dat we er zijn. Alles verloopt hier op een 
veilige manier zodat we toch echt van de 
vakantie kunnen genieten!

Liza: Als assistente ben ik tijdens de 
coronacrisis natuurlijk ook gewoon 
blijven doorwerken. We vormden dus 
al een bubbel. En hier hebben we ons 
apart huisje met een eigen keuken en 
een eigen tuintje, zodat we ook niet 
echt direct contact hebben met andere 
gasten op De Kleppe. Op het terrein 
worden de corona-maatregelen goed 
nageleefd: er zijn informatieborden, 
handgel, mondmaskers, minder 

medewerkers op het terrein, ons 
huisje wordt vaker gekuist… alles wat 
nodig is om het veilig te houden. 

Lien en Jarno, jullie hebben allebei 
een elektrische rolstoel en een 
assistentiehond. Waarmee moeten 
jullie allemaal rekening houden als 
jullie op vakantie gaan? 

Lien: We hebben natuurlijk een 
verblijf nodig dat diervriendelijk en 
hélemaal toegankelijk is. Dat is niet 
zo makkelijk te vinden. Ik kom het 

jammer genoeg nog iets te vaak tegen 
dat een zaak beweert aangepast te zijn 
voor rolstoelen, maar dat er in de realiteit 
toch nog – letterlijk - drempels liggen. 

Jarno: Om die dingen te checken heb ik 
ook een app. Dat is wel handig. Je wilt 
natuurlijk vermijden dat je een restaurant 
boekt, en dat je dan ter plaatse niet naar 
binnen kan.

Lien: Dat De Kleppe zelf alle nodige 
zorghulpmiddelen heeft, is wel een 
groot voordeel. Bij je reservatie laat 
je meteen weten wat je graag zou 
gebruiken, en de mensen van De 
Kleppe zorgen dan dat het klaarstaat. 
Hoog-laag bed, bedpapegaai, tillift.. het 
is hier allemaal. Terwijl ik daar in andere 
vakantieverblijven vaak zelf nog voor 
moet zorgen.

Jullie blijven hier 10 dagen. Wat 
hebben jullie al gedaan en wat staat er 
nog op de agenda?

Jarno: We hebben al mooie wandelingen 
gedaan. Je kan hier direct op het 
domein vertrekken en je hebt  een mooi 
wandelpad. Morgen plannen we de 
huifkartocht in Wannegem-Lede, en we 
hopen ook nog eens te gaan bowlen 
in Geraardsbergen. De website van De 
Kleppe geeft een mooi overzicht van 
toegankelijke activiteiten in de streek, 
dat is wel heel handig.

Heel erg bedankt, en geniet nog van 
jullie vakantie! Hopelijk zien we jullie 
nog eens terug?

Het genieten zal zeker lukken. Voor ons 
is een verblijf op De Kleppe zeker voor 
herhaling vatbaar!


