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Groene Zorg op 
De Kleppe

Ambassadeur en
pionier van
Vlaamse zorgtoerisme

Vakantie doet wonderen



Onze immense dank gaat uit naar … *  

Deze zomer logeerde “De Zonnewijzers” 
op De Kleppe, een fijne vriendengroep 
van mensen met en zonder beperking 
die al vele jaren samen op vakantie 
gaat. Wij mochten even spreken met 
Siska. Siska is geen onbekende voor De 
Kleppe. Meer nog, zij stond mee aan de 
wieg van onze werking! 

Hallo Siska, jij staat aan de basis van 

De Kleppe. Hoe is dat zo in zijn werk 

gegaan?

Als pastoraal werkster bij de parochie 

van de Goede Bijstand  werd ik 

ook betrokken bij de projecten van 

De Overmolen. Toen hier voor het 

voormalige klooster van Everbeek een 

nieuwe bestemming werd gezocht 

heb ik mijn schouders onder dat 

project mogen zetten. Om van deze 

locatie een vakantiecentrum te maken, 

hoofdzakelijk gericht op mensen met 

een beperking.

Je had al ervaring met vakanties voor 

mensen met een beperking?

Zeker. Daarom hebben ze mij ook 

gevraagd denk ik. We gingen met onze 

groep De Zonnewijzers al jaren samen 

op vakantie. Zonder het te beseffen 

leerden we ‘al doende’ veel over de 

noden van mensen met een beperking. 

Wie zijn De Zonnewijzers juist?  

We zijn een groep vrienden, de meeste 

uit de streek rond Kortrijk. Een aantal 

vrienden heeft een beperking.

Een oude bekende op
bezoek in De Kleppe

We komen elke maand samen voor een 
leuke activiteit en we doen al vele jaren 
elke zomer samen een reisje.  

De Kleppe is er vast niet op 1 dag 

gekomen. Hoe is dat project in grote 

lijnen verlopen? 

We zijn gestart met het aanleggen 

van de tuin en de dierenwerking.  De 

belevingsdagen en de therapeutische 

werking met de dieren ging hier al door 

vooraleer het vakantiecentrum er was. 

Toen al werden vrijwilligers gezocht 

om mee te werken en stond de inclusie 

gedachte centraal. 

Bestonden er toen al richtlijnen voor 

toegankelijke vakantieverblijven?

Nee. Het is mede De Kleppe die met 

Toerisme Vlaanderen de invulling van 

deze begrippen bepaald heeft. Wat 

houdt dat in, zorgtoerisme, een “A+ 

toegankelijk” label? Om al die zaken 

duidelijk te krijgen, daar is wel veel tijd 

ingestoken. En natuurlijk ook in het 

zoeken naar middelen, subsidiedossiers 

opstellen, bedrijven contacteren… In 

2014 is dan de grote renovatie gestart, 

die van een oud klooster een piekfijn 

toegankelijk vakantieverblijf heeft 

gemaakt. Vanaf toen heb ik de fakkel 

doorgegeven aan Robin, die dat nu nog 

altijd voortreffelijk doet!

Er is nog meer….

Lees het volledige interview met Siska 

op www.dekleppe.be, onder Nieuws.

“De Kleppe ligt mee aan de 
basis van het zorgtoerisme in 

Vlaanderen.”

Ambassadeur 
en pionier
In het nieuwe boek “20 jaar toegankelijk 

toerisme in Vlaanderen” werd De Kleppe 

gekozen als inspirerend voorbeeld voor 

de sector. Een mooie erkenning voor ons 

werk als ambassadeur en pionier voor 

het toegankelijk toerisme in Vlaanderen.



Ommekaar vzw

(*sponsors 2020-2021)

De Kleppe is een erkend “Groene Zorg” 

punt. De term slaat op het aanbieden 

van ‘zorg’ aan kwetsbare personen, 

en dat in een ‘groene’ omgeving. Wij 

mochten eens praten met Jurgen, 

vaste persoonsgebonden begeleider 

van Marco. Jurgen en Marco maken al 

een aantal jaar deel uit van De Kleppe 

familie. 

Hallo Jurgen, vertel, wat is “Project 

Konijnenkot”?

Wel, Marco en ik hebben het verblijf van 

de konijnen hier helemaal aangepakt. 

Alles vernieuwd of opgefrist. En ook 

aanpassingen gemaakt om de ruimte 

prikkelarmer te maken. Eigenlijk hebben 

we een autismevriendelijk konijnenkot 

gemaakt.

Wat houdt dat in, autismevriendelijk?

Dat de ruimte voor mens en dier 

prikkelarm is. De muren hebben een 

lichter kleurtje nu. De hokken en 

ruimtes zijn anders ingedeeld. We 

hebben ook de oudere TL-lichten 

vervangen door zachte verlichting. 

Dat is voor onze gasten maar ook voor 

de dieren veel aangenamer. Als een 

dier zich niet goed voelt kunnen de 

belevingsmomenten tussen gasten en 

dieren niet plaatsvinden. Het gaat daar 

om verbinden, en dat kan alleen als 

zowel dier als mens op zijn gemak is. 

Het resultaat mag er zeker zijn. Daar 

kroop vast wel veel werk in. 

Zeker. Maar ons doel was niet opleveren 

en zo rap mogelijk klaar zijn. Integendeel, 

het doel zit in het samen werken, samen 

leren, samen stappen zetten. We hebben 

heel dit project op het ritme van Marco 

afgewerkt. Samen ideeën verzamelen, 

samen materiaal gaan kopen, samen 

werken. Ook anderen op De Kleppe, 

Isabelle, Kurt, vrijwilligers… droegen 

hun steentje bij. Dit project is zo echt 

een voorbeeld van “inclusie” geworden: 

iedereen helpt, iedereen mag ideeën 

aanbrengen, we kunnen altijd van elkaar 

leren, iedereen is evenveel waard, of 

je nu een beperking hebt of niet. Dat is 

waar De Kleppe voor staat.

Vertel eens over Marco en jij. Hoe 

hebben jullie elkaar gevonden?

Marco heeft het syndroom van Down 

en woont in de buurt van De Kleppe. 

Hij kwam hier voor zijn dagbesteding. 

Ik liep hier toen mijn stage Jeugd- 

en Gehandicaptenzorg. We voelden 

vertrouwen tussen ons en eigenlijk heeft 

hij mij gekozen, toegelaten om zijn vaste 

Groene Zorg begeleider te worden.

En hoe werken jullie dan samen? Wat 

houdt jullie Groene Zorg allemaal in? 

We werken één-op-één. Op dit moment 

hebben we drie dagen per week. We zijn 

dan hier op De Kleppe en we helpen met 

de dagelijkse activiteiten. Of we werken 

zelf projecten uit. En we leren. We 

werken onder andere op communiceren 

met gebaren. Dat is altijd de start van 

onze week. Dan oefenen we de gebaren 

in, samen met de mama van Marco. Om 

elk gebaar te leren, maken we samen 

filmpjes. We hebben er ondertussen al 

meer dan 140!

Leuk om te horen. We wensen jullie 

nog veel plezier, en nog eens proficiat 

met Project Konijnenkot! Het ziet er 

echt fantastisch mooi uit.

Dankjewel! Wacht maar, we hebben 

nog veel ideeën hoor: een buitenloop 

voor de konijnen, een mooie verbinding 

tussen binnen- en buitenruimte, een 

kruidentuintje vooraan, plaats maken 

voor het nieuwe konijntje… Veel plannen 

en mooie vooruitzichten!

Groene Zorg op de Kleppe
Marco en Jurgen vertellen over Project Konijnenkot.



Contactgegevens
De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 EVERBEEK (Brakel)
055 42 37 53
www.dekleppe.be

BE12 0682 5002 4092

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

Bedankt voor jouw steun! Sponsors in de kijker:

Bedankt om ons werk ook dit jaar te blijven ondersteunen!
Je gift doet wonderen!

Businessclub 5553 schonk De Kleppe 3.000 

euro voor een nieuwe grasmaaier en verder 

afwerken van rolstoeltoegankelijke paden.

Met de 2.500 euro van Lions Club Oudenaarde 

Vlaamse Ardennen konden we alle kamers 

voorzien van een vliegenraam! Leverancier Isora 

Alu-systems plaatste aan inkoopprijs. 

AIG Verzekeringen bezorgde ons een nieuw 

peuterspeeltoestel. 

St-Catharina College Geraardsbergen zamelt 

2000 euro in voor onze dierenwerking, en neemt 

zelf het peterschap over paardje Indy op.

Jeugdwerking Olsa Brakel schenkt ons 500 

euro voor het peterschap van paard Sam.

Van Natuursteenhandel De Bremme kregen 

we gratis mooie natuursteen om onze nieuwe 

houtoven en barbecue helemaal af te werken!

Een warme dankjewel uit naam 
van het hele Kleppe-team!

Als Vriend van De Kleppe draag jij bij aan heel wat moois. We bieden kwetsbare mensen 

de kans om op vakantie te gaan. En jij maakt mee het verschil! Het hele team, al onze 

vrijwilligers, en natuurlijk onze gasten, ze zijn je allemaal bijzonder dankbaar. 

Als het kan, alvast bedankt om ons opnieuw te steunen voor het einde van het jaar. 

Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. Zo krijg je via de belastingen 45% van 

je gift terug: een gift van 40 euro kost je dan slechts 22 euro.

Op www.dekleppe.be/vriend vind je een paar concrete ideeën voor jouw gift:

     • 25 euro = 1 dag voedsel en zorg voor onze therapie-dieren

     • 40 euro = 4 m2 rolstoeltoegankelijke belevingstuin en moestuin

     • 130 euro = 1 dag begeleiding van onze kwetsbare medewerkers en vrijwilligers

     • 240 euro = 1 weekendje vakantie voor een gezin in armoede

     • 500 euro = 1 week vakantie-ondersteuning voor een groep mensen met autisme of 

       met een beperking

     • Je kan ook peter of meter worden van een Kleppe-dier. Een leuk kerstcadeau?
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ook heel wat werk gestoken in de 
uitbouw van een zorgnetwerk. Als 
een bezoeker van De Kleppe elke 
dag kine of verpleging nodig heeft, 
vragen wij een lokale hulpverlener 
om elke dag op De Kleppe langs te 
komen. Voor het leggen van al deze 
contacten met zorgverleners willen 
we Annemie, Katrien, Gerda en al 
onze andere zorgvrijwilligers nog 
eens extra bedanken! Zij zorgen voor 
een zorgeloze vakantie voor zoveel 
Kleppe-gasten!

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!

Je las het misschien al op onze sociale media. 
Onze festiviteiten van zondag 19 december 
2021 (Kerstconcert en Kleppe Winterbar) zijn 
geannuleerd. 

We willen langs deze weg een dikke dankjewel 
zeggen aan ons feestcomité en hen een 
hart onder de riem steken. Zij staken in deze 
evenementen weer eens heel veel werk. 
Dankjewel Gerda, Veerle, Tom, Ward, Kristel, 
Katrien, Robin en alle vrijwilligers die al een 
steentje bijdroegen! 

Geannuleerd  

Op De Kleppe maken we vakanties 
mogelijk voor mensen met een 
beperking en mensen die zorg nodig 
hebben. Daar komt heel wat bij kijken. 
Achter de schermen zijn het onze 
vrijwilligers van de zorgploeg die dit 
mogelijk maken. 

Wie logeert op De Kleppe kan 
gratis de nodige zorghulpmiddelen 
gebruiken. Denk aan tilliften, 
hoog-laag bedden, rolwagens, 
douchestoelen of –brancards, 
ondersteuningsmiddelen voor men-
sen met autisme, snoezelruimte, 
en veel meer. Het is vooral de 
sponsoring van lokale serviceclubs 
die dit mogelijk maakte. 

Het zorgteam van De Kleppe heeft 

Vrijwilligers in de kijker

SAVE THE DATE
11 juni 2022

Kleppetoeren opendeurdag.
Met Run & Walk wandeltocht!


