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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

Steun De Kleppe ook dit eindejaar! Een Kleppe-dier onder de kerstboom?

Wijn ten voordele van De Kleppe

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

Op zoek naar een origineel cadeau voor onder 
de kerstboom? Wist je dat je peter of meter 
kan worden van één van onze dieren? Er komt 
dan een bordje met jouw naam aan het verblijf 
van jouw ‘petedier’. Een grote steun voor ons, 
want zo help je mee de kosten betalen voor het 
voeder, de veearts en de zorg.

• Vanaf 250 euro voor konijntjes of kippen
• Vanaf 350 euro voor een geitje of een varken
• Vanaf 500 euro voor een paard of een ezel

Contacteer ons via info@dekleppe.be.

Dit jaar heeft de overheid beslist 
om 60% van giften fi scaal 
aftrekbaar te maken (voor 
bedragen vanaf 40 euro). Het 
enige dat je moet doen om deze 
belastingvermindering te genieten, 
is voor het einde van het jaar een 
gift aan een goed doel doen.

Prik alvast deze data in 2021!

Vrijdag 5 maart 2021

laatste datum om je Kleppe Take-away te bestellen!

Zaterdag 13 maart 2021

afhaal eetfestijn Kleppe Take-Away

Zaterdag 12 juni 2021

Bedanking van onze sponsors en vrijwilligers, met 

inhuldiging van de houtoven!
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Fietsgroep De Dynamo’s organiseert een 
wijnverkoop ten voordele van De Kleppe. Je kan 
echte topwijnen bestellen, aan een democratische 
prijs! Bestellen kan tot en met 28 februari 2021, via 
de Facebook-pagina “Dynamo Den Druppel”, of een 
e-mail rechtstreeks naar: jens_mortier@hotmail.com.

Een warme dankjewel aan iedereen bij Dynamo 
Den Druppel!

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!

www.dekleppe.be/vriend
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Een Kleppe-dier
onder de

kerstboom?
Bouw mee aan
onze houtoven!

Vakantie doet wonderen



Onze immense dank gaat uit naar … *  

Ook in deze moeilijke tijden blijft 

het bewegen op De Kleppe. Ons 

volgende project: we bouwen een 

rolstoeltoegankelijke authentieke 

houtoven! 

Draag jij een steentje bij?

Om de oven te kunnen bouwen, 

hebben we een budget van 6000 euro 

nodig. Dit zijn 600 steentjes van 10 

euro. En alle steentjes helpen! Kunnen 

we op jou rekenen? 

1 baksteen = 10 euro

Vanaf 4 bakstenen is je gift fi scaal 

aftrekbaar. En dit jaar uitzonderlijk voor 

60% van het bedrag! Dat betekent 

concreet dat je gift van 40 euro je 

eigenlijk maar 16 euro kost.

Waarom een houtoven?

Uit historische bronnen weten we dat er 

vroeger op het domein van De Kleppe 

een grote houtoven stond. We blazen 

dit stukje erfgoed en het ambacht van 

artisanaal bakken graag nieuw leven in!

Op De Kleppe verbinden we mensen. 

Rolstoel, autisme, mensen met 

beperking… iedereen kan deelnemen 

en genieten van de gezelligheid van 

koken met houtvuur.

Bouw mee aan
onze houtoven!

Maak je gift over op rekeningnummer
BE 10 0000 0000 0404

met mededeling 018/1460/00063.

Een warme dankjewel!

Al onze medewerkers en vrijwilligers 

zetten hun schouders hier mee onder. 

En we hebben al 3 experten gevonden 

die ons gratis willen bijstaan. Grote 

dankjewel aan Sander Godfroid, Lode 

Clemphout en Tom van der Bracht!

Onze oproep via Facebook werd 

massaal gedeeld, en bracht ons ook 

al iets meer dan 250 steentjes op! We 

kregen ook al échte stenen, afkomstig 

van een afgebroken houtoven in 

Zarlardinge. Volg De Kleppe op 

Facebook om meer te lezen.

Alvast hartelijk bedankt voor je steun!

Op het einde van de grote vakantie 
mochten we op De Kleppe nog 
groepen verwelkomen. Vzw KOCA 
kwam met een klein groepje van 10 
kinderen en 3 begeleiders genieten 
van een deugddoend weekje vakantie. 
Begeleider Ruth stond ons even te 
woord.

Hallo Ruth, hebben wij KOCA hier vorig 

jaar ook al niet gezien?

Ja, dat klopt! Het is onze tweede keer op 

De Kleppe. Vorig jaar waren we hier wel 

met iets oudere kinderen. Deze locatie 

viel toen zo goed mee dat we graag 

eens terugkwamen.

KOCA biedt in Antwerpen onderwijs 

aan kinderen die ondersteuning nodig 

hebben. Wat zijn jullie belangrijkste 

projecten?

KOCA is een grote voorziening die 

ondersteuning biedt aan kinderen, 

jongeren en ook jongvolwassenen. We 

hebben naast buitengewoon onderwijs 

ook een MFC- (multifunctionele) 

werking. We bieden ambulante 

begeleiding, dagbesteding, residentiële 

begeleiding en nog veel meer...

En met wie zijn jullie hier nu op 

vakantie?  

Zoals je ziet is het dit jaar een klein 

groepje van een tiental kinderen. Het 

zijn allemaal kinderen met autisme. De 

Kleppe heeft een autismevriendelijk 

Op vakantie zonder prikkels
Groep in de kijker: vzw KOCA 



Ommekaar vzw

De Kleppe ontving een mooie 
cheque van 3000 euro van 
NEOS vzw! 

Met de actie NEOS met een hart 

zet NEOS zich specifi ek in voor 
mensen met een fysieke of mentale 
beperking of psychische problemen, 
mensen in armoede, mensen op 
zoek naar een betere wereld en 
projecten rond duurzaamheid en 
circulaire economie. 

Uit 500 ingediende acties werden er 
12 gekozen die de steun van NEOS 
vzw krijgen. 
We zijn heel dankbaar dat De 
Kleppe er bij is! Uit naam van heel 
onze organisatie, onze 
vrijwilligers en onze vele gasten met 
een beperking: hartelijk dank aan 
alle leden van NEOS vzw!

www.neosvzw.be

NEOS met een hart!

(*sponsors 2019 - 2020)

Op vakantie zonder prikkels
Groep in de kijker: vzw KOCA 

label en dat zie je wel in de dagelijkse 

werking en inrichting. Iedereen hier weet 

wat ASS inhoudt, en de medewerkers 

gaan heel goed om met onze kindjes. 

Dat is wel heel fi jn. Niemand vindt het erg 

als een kindje plots wegfl addert tijdens 

een activiteit. We hebben hier ook al een 

aantal tips gegeven om de inrichting nog 

autismevriendelijker te maken. Als je een 

week ergens verblijft dan merk je goed 

welke dingen moeilijker kunnen zijn voor 

mensen met ASS.

Met de hulp van een aantal plaatselijke 

serviceclubs kon De Kleppe de 

afgelopen jaren inderdaad heel sterk 

investeren in die autismevriendelijke 

werking. Hebben jullie de snoezel-

ruimte al vaak gebruikt?

Zeker. Die valt enorm in de smaak. Een 

heel fi jne ruimte met de juiste prikkels, 

mooi ingericht… Het brengt onze kindjes 

echt tot rust. Ook het materiaal uit 

de Auti-box komt natuurlijk van pas. 

Dat is fi jn dat we al dat materiaal zoals 

schermen, hoofdtelefoons, planners en 

timers niet zelf moeten meebrengen. 

Jullie logeren een weekje in De Kleine 

Kleppe. Wat hebben jullie allemaal op 

de planning voor deze vakantie?

Eigenlijk hebben we niet zoveel gepland. 

We nemen echt vakantie. Iedereen op 

zijn eigen tempo. Wil er eens een kindje 

uitslapen of wat extra rusten dan is dat 

geen enkel probleem.

We hoeven ons hier ook niet te 

verplaatsen om een toff e tijd te hebben. 

De kinderen vinden het fantastisch om 

in de tuin te spelen, naar het speeltuintje 

te gaan, met de dieren te werken… We 

gebruiken ook de spelkoff ers. En we 

hebben het zwembadje in de tuin gezet, 

dat is bij dit goede weer ook superleuk. 

De kindjes genieten er echt van. Een 

weekje leven op een rustig tempo, in 

een klein groepje, in een toff e omgeving 

met veel structuur, dicht bij de natuur 

en de dieren. Je ziet ze hier genieten en 

echt openbloeien

Doen jullie ook het belevingsparcours 

met de dieren? 

Natuurlijk! Elke dag. We doen dit 

in kleine groepjes zodat elk kindje 

de volle aandacht kan hebben. We 

hebben zelfs specifi ek gezocht naar 

een vakantiecentrum met dieren omdat 

je gewoon merkt dat onze kinderen 

allemaal heel erg genieten van de 

interactie met dieren. De Kleppe-dieren 

zijn dat ook gewoon. De kindjes mogen 

er vrij tussen lopen, helpen met eten 

geven, wandelen met de pony’s. Heel 

tof.

Inderdaad, dat hopen we allemaal. 

Heel erg bedankt. Maak er nog een 

fi jne vakantie van, en hopelijk tot ziens 

op De Kleppe!

“Kinderen bloeien hier open.

Sommigen durven op De Kleppe

voor de eerste keer alleen slapen”


