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De houtoven
is klaar

Onze dierenwerking
in de kijker

Vakantie doet wonderen



Onze immense dank gaat uit naar … *  

Zorg- en interactiebegeleider Kurt
vertelt over de dierenwerking 

Eind mei was De Kleppe het decor 
voor de opleiding “Dieren in de zorg 
en welzijnssector”. Hogeschool Vives 
Roeselare laat de deelnemers kennis 
maken met theorie en praktijk van 
therapeutisch werk met dieren. Wij 
legden ons oor even te luisteren bij 
Annelies Flamang, coördinator van de 
vorming.  

Hallo Annelies, jij bent geen onbekend 

gezicht hier op De Kleppe.

Dat klopt. De Kleppe en VIVES 

Roeselare werken al samen sinds de 

opstart van de therapeutische werking 

met boerderijdieren hier op De Kleppe. 

Dat moet 2014 geweest zijn. Dus we 

kennen elkaar inderdaad al even.

Wat doen jullie vandaag precies in 

deze opleiding?

Vandaag en morgen geef ik de tweede 

module van de vorming “Boerderijdieren 

in de zorg- & welzijnssector”. We hebben 

17 deelnemers, allemaal mensen die 

in de gezondheidszorg werken. En 

de bedoeling is hen een grondige 

kennismaking te geven met ‘Animal 

Assisted Interventions’ (AAI) in de zorg.

Wat is dat precies, Animal Assisted 

Interventions (AAI)?   

Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor 

alle activiteiten waarbij dieren ingezet 

worden in de zorg of in het onderwijs. 

We bekijken met de deelnemers de 

Onze dierenwerking in de kijker
Hogeschool VIVES geeft opleiding “Dieren in de zorg” op De Kleppe.

praktische kant. Hoe begin je met dieren 

te trainen? Daarnaast komt ook de 

theorie en organisatie aan bod. 

Interessant! Hoe moeilijk is dat 

eigenlijk, dieren inzetten voor 

therapeutisch werk? Kan je er als 

organisatie eenvoudig mee starten?

Er zijn twee basisprincipes. In de eerste 

plaats moet het dier evenveel zin hebben 

om in interactie te gaan met de mens 

als omgekeerd. Hoe beter de relatie 

met het dier, hoe positiever de impact 

van het dier op de gezondheid van de 

gasten. Het tweede basisprincipe is dat 

voor alle betrokken partijen – gasten, 

begeleiders, dieren… - hun welzijn en 

veiligheid boven alles staat. 

Annelies had nog veel meer interessants 

te zeggen over het therapeutisch 

trainen van dieren. Je kan het volledige 

interview lezen op www.dekleppe.be

Hallo Kurt, we hoorden lovende 

woorden van Annelies van VIVES. 

Ze noemde De Kleppe een 

schoolvoorbeeld van hoe je met dieren 

in de zorg kan en moet werken.

Fijn, dat is altijd leuk om te horen. We 

hechten inderdaad heel veel belang aan 

onze dierenwerking. Omdat we natuurlijk 

elke keer zien dat onze bezoekers er zo 

veel aan hebben. Dat die dieren echt 

zo’n positieve impact kunnen hebben.

We hoorden al over de basisprincipes 

van het werken met dieren in de zorg. 

Hoe vertaalt zich dat op De Kleppe?

De basis is dat mens en dier zich goed 

voelen. Voor de dieren komt dat neer 

op geen stress, goede verzorging, 

consequente afspraken, belonen... Het 

is ook belangrijk dat we de dieren op de 

juiste plaats inzetten en de juiste activiteit 

uitwerken. In het algemeen hameren we 

op structuur, een goede voorbereiding 

en strikt naleven van de afspraken. 

Onze gasten mogen nooit alleen bij de 

dieren zonder dat een begeleider van 

De Kleppe aanwezig is, we hebben 

overal duidelijke informatieborden, we 

Geïnteresseerd in dieren in de zorg? Op 

www.dekleppe.be vind je alle praktische 

informatie over de opleiding en de link 

naar de VIVES-website.



Ommekaar vzw

Zorg- en interactiebegeleider Kurt
vertelt over de dierenwerking 
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“Het is echt mooi hoe de mensen 
opleven bij de dieren. En de dieren 
voelen dat zelf ook aan. Je ziet ze

extra zacht en behoedzaam omgaan 
met de mensen. Hartverwarmend 

om te zien.“

– vrijwilligster Esmeralda

maken draaiboeken waarin we alles  

beschrijven… Dat is ook belangrijk voor 

de vrijwilligers die zich hier inzetten 

voor de dieren. Als er dan iemand 

nieuw ingewerkt wordt, verloopt alles 

altijd consequent op dezelfde manier. 

We oefenen onze activiteiten met de 

dieren ook regelmatig in, zeker nu we 

door corona even stilgelegen hebben. 

En nu organiseren we ook try-outs om 

nieuwe ideeën en nieuwe activiteiten uit 

te testen.

De dierenwerking op De Kleppe krijgt 

dus wat vernieuwing? 

Inderdaad. We evalueren regelmatig 

om te kijken wat goed is en wat beter 

kan. Maar nu hebben we wel wat 

spijtige omstandigheden. De afgelopen 

maanden hebben we jammer genoeg 3 

van onze goed getrainde dieren verloren, 

de 2 zorgkonijnen Florie en Roxy, en 

zorgkip Chanel. Het is altijd triest om een 

dier te verliezen. We koesteren hier onze 

dieren en deze waren al lang bij ons. 

Oei, dat is inderdaad slecht nieuws. En 

wat met de activiteiten? Worden de 

dieren dan vervangen?

Het is niet evident om in een 

therapeutische activiteit met getrainde 

dieren heel snel een alternatief te 

voorzien. Maar we zagen wel al snel 

wat opportuniteiten. Terwijl een oud-

student van VIVES bezig is met de 

selectie en eerste training van nieuwe 

konijnen testen wij een aantal nieuwe 

ideeën. Ook de tuinbeleving wordt een 

volwaardige aparte activiteit. Onze grote 

belevingstuin is de parel van De Kleppe 

dus we laten onze gasten daar nu tijdens 

een aparte activiteit naar hartenlust 

verkennen, proeven, aanraken... De 

tuinbeleving wordt nu uitgewerkt en 

getest door een aantal vrijwilligers. We 

nodigen dan ook een paar zorggroepen 

uit om de activiteit eens te komen testen, 

bij wijze van try-out.

Hoe werken de vrijwilligers met de 

Kleppe-dieren? Hoe zijn de taken 

verdeeld?

Een vrijwilliger die een activiteit trekt, 

die blijft bij zijn dieren. Zo hebben we 

mensen die vast met de ezels werken, 

vaste geitenfluisteraars, vrijwilligers 

die met de konijnen, kippen, varkens 

werken… Het is immers heel belangrijk 

dat je als begeleider je dieren goed 

kent. Dat je hun gedrag altijd kan lezen 

en meteen bijstuurt als je merkt dat er 

wat spanning bij het dier zou komen. 

Vrijwilligers die assisteren tijdens een 

activiteit kunnen wel ingezet worden bij 

verschillende dieren.

Krijgt elke vrijwilliger een opleiding?

Jazeker. Voor het omgaan met de dieren 

is er natuurlijk bijna permanente vorming 

hier op De Kleppe. Een aantal vrijwilligers 

heeft ook de VIVES-vorming gevolgd. 

Maak ik ben er wel van overtuigd dat 

het allerbelangrijkste het gevoel is. En 

dat kan je niet trainen. Dat toont gewoon 

dat onze vrijwilligers het hart op de 

juiste plaats hebben. Zij gaan met zoveel 

liefde om met onze gasten en met onze 

dieren. Het is dat gevoel dat primeert. 

Onze dierenwerking is uiteindelijk een 

middel om dat gevoel op onze gasten 

over te brengen. En daar slagen onze 

vrijwilligers elke keer opnieuw weer in. 

Langs deze weg een heel warme 

dankjewel aan Jef, Lieve, Herman, Lucia, 

Hilde, Esmeralda, Ruth, Francine, Penne, 

Denis en Yasmin voor het begeleiden en 

uitwerken van onze activiteiten met de 

dieren, en aan alle andere vrijwilligers 

die helpen bij de dierenverzorging. 
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De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen.
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Blijf De Kleppe steunen!

Sponsor in de kijker:
fietsgroep Dynamo Den Druppel

Annemie is onze vrijwilliger
van het jaar

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

We ontvingen een gulle schenking van 
fietsgroep Dynamo Den Druppel. Zij 

organiseerden vorig jaar en begin dit jaar 
een grote wijnverkoop en schonken de 

opbrengst van 3.150 euro integraal aan De 
Kleppe.

We investeerden dit bedrag in de aankoop 
van een AED-toestel en de aankoop van

een nieuwe bosmaaier.

Hartelijk bedankt aan alle leden en 
sympathisanten van de Dynamo’s!

Hopelijk laten we de voorbije corona-periode snel en voorgoed achter ons. Gedurende 

6 maanden konden we enkel af en toe gezinnen ontvangen in de Mini-Kleppes. Onze 

grote accommodaties voor groepen bleven leeg. De overheid heeft al bevestigd dat er 

dit jaar ook geen extra steun voorzien is voor vakantiecentra zoals De Kleppe.
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Tijdens de inbak van de houtoven vierden we 
ook Annemie als vrijwilliger van het jaar. Annemie 
is niet alleen sinds de start van De Kleppe 
betrokken bij ons project. Zij is ook één van de 
grote bezielers die mee de vrijwilligerswerking 
op poten zette. Dankjewel Annemie, voor alles 
wat je voor De Kleppe betekent.

Lees een interview op onze website 

(via Over ons > Nieuws > Nieuwsartikelen) 

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!

Heel veel mensen droegen een 
steentje bij. Sponsors CCB, Vande 
Moortel, Ascoop, Tom Vander Bracht 
deden een ferme bijdrage. Lode 
Clemhout stond ons met raad en 
daad bij. Christophe, Jef, Sébastien 
en Kurt staken de handen uit de 
mouwen. 

We wilden de houtoven plechtig 
inhuldigen met een grote receptie. 
Helaas laat de corona-actualiteit 
dit nog niet toe. We verleggen de 
afspraak naar 2022: uitstel is geen 
afstel.

In afwachting van dat grote feest 
deden we al in beperkte kring een 
inbak van de oven samen met de 
Kleppe-vrijwilligers. Op de Facebook-
pagina van De Kleppe vind je foto’s 
en een verslagje.

De rolstoeltoegankelijke 
houtoven is klaar

De Kleppe is geen hotel. We hebben 
geen receptie en geen permanentie. 
Als je een vakantie boekt bij ons maakt 
één van onze onthaalvrijwilligers 
zich vrij om jouw check-in (en na je 
verblijf de check-out) te komen doen. 
Zij verwelkomen je, geven je een 
rondleiding, verschaffen alle nodige 
informatie, toegangscodes, sleutels… 

Langs deze weg een heel warme 
dankjewel aan Christine, Veerle, 
Gerda, Lili, Myriam, Nelly, Rik, 
Chantal, Annemie, Kristel, Katrien en 
Frida omdat we telkens weer op hen 
kunnen rekenen. 

Vrijwilligers in de kijker


