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Welkom,
De Bolster!

Ons nieuwste
wonder: het Kleppe
dagatelier!

Contactgegevens: De Kleppe
Everbeekplaats 4 • 9660 EVERBEEK (Brakel)
055 42 37 53 • www.dekleppe.be • BE62 0019 4057 8461

De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen (tot 31/12/2022).
Vanaf 1/1/2023 is De Kleppe een deelwerking van  vzw De Bolster.
Verantwoordelijke uitgevers Johnny De Mot, Cellebroerstraat 16, 1000 Brussel & Geert Bonte, Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm.
De Kleppelaar wordt verstuurd naar onze schenkers (2x per jaar), vrijwilligers en medewerkers (4x per jaar).

Design & print: Publiburo Reclame Ninove - Foto’s © Lisa Bilterijst

Met trots stellen we de nieuwste aanwinst in onze Kleppe-familie 
voor! In januari 2023 wordt ons kindje geboren.. we starten dan 
met een DAGATELIER. Mensen met een mentale beperking of ASS 
kunnen dan hier terecht voor hun dagbesteding. 

Draag jij ook iets bij? Elke steun helpt ons enorm vooruit.
Bij een nieuwe geboorte komt heel wat kijken. Voor de personeelskost 
van ons dagatelier kunnen we via De Bolster gelukkig wél rekenen 
op subsidies. Maar voor de andere kosten blijven we hopen op uw 
steun om dit mooie project te kunnen realiseren!

Check ons geboortelijstje en bekijk of jij iets kan bijdragen!

Fiscaal attest
Doe je gift nog voor het einde van het jaar, dan krijg je een fiscaal 
attest (voor giften vanaf 40 euro). Je hebt dan een belastingvoordeel 
van 45%: zo kost een gift van 40 euro je eigenlijk maar 22 euro.

We verbouwen De Schuur
We stellen ons bijgebouw “De Schuur” ter beschikking van het 
dagatelier. Om het aan te passen aan de noden van de gasten en 
energiezuinig te maken, is een verbouwing nodig. De grootste kost 
zit in renoveren, isoleren en opnieuw bekleden van het dak. Deze 
werken zijn niet gesubsidieerd dus hier rekenen we op steun van 
iedereen die ons een warm hart toedraagt. 

Ons geboortelijstje 
• 25 euro  -  deel van het isolatie-

materiaal voor de verbouwing.
• 25 euro - 1 dag voedsel en zorg 

voor onze Kleppe dieren
• 40 euro  - deel van de kost voor 

zonneweringen 
• 40 euro - extra krachtvoer voor de 

dieren in de winter
• 70 euro - deel van de nieuwe 

dakbedekking 
• 100 euro - bijdrage voor de kosten 

van dierenartsen en dierenzorg
• 120 euro - deel van het nieuwe 

hoogrendementsglas 
• Een vrije gift kan natuurlijk ook. 

Elke steun is welkom!

Welkom op de baby-borrel! 
In de lente van 2023 ben je natuurlijk 
van harte welkom op de baby-borrel! 
Dan kan je ons nieuwe wonder zelf 
komen bewonderen.

Meer weten? Je vindt ons geboorte-
lijstje ook online op www.dekleppe.
be! Alvast een warme dankjewel voor 
je steun!

OPGELET: NIEUW 
REKENINGNUMMER!

Maak je gift over op ons
nieuwe rekeningnummer

BE62 0019 4057 8461
met mededeling GIFT

Een doorlopende opdracht 
kan ook en geeft ons nog meer 

zekerheid.
Voor giften vanaf 40 euro
krijg je een fiscaal attest.

Leg jij ook iets bij voor ons geboortelijstje?



Aan onze werking verandert niets! 
De Kleppe blijft een vakantiecentrum 
voor kwetsbare doelgroepen. Onze 
vrijwilligers blijven het hart van De 
Kleppe. We blijven ook werken met 
mensen in sociale tewerkstelling. 
Onze werking draait nog altijd 
zonder subsidies. We blijven 
dus hopen op uw steun om onze 
projecten te kunnen realiseren!

Nieuw!
Dagondersteuning op De Kleppe
De steun van De Bolster geeft 
ons de mogelijkheid om ook een 
dagondersteuning uit te werken. 
Personen met een mentale beperking 
of ASS kunnen dan terecht op De 
Kleppe voor dagbesteding. Hiermee 
bieden we een antwoord op de 
plaatselijke nood. Heel wat personen 
met een beperking in de buurt van 
De Kleppe waren aangewezen op 
busjes of eigen vervoer om naar 
andere gemeenten te gaan.
 
Welkom Selien, Emma en Anneleen!
Ons dagatelier kan dankzij 
de De Bolster wél rekenen 
op personeelssubsidies. We 
hebben intussen 3 gemotiveerde 
begeleiders aangeworven. Céline, 
Emma en Anneleen starten op 1 
december en zullen het dagatelier, 
samen met onze vrijwilligers en 
medewerkers, vorm geven.

Nog sterker in de lokale 
gemeenschap
Personen uit de regio Brakel kunnen 
nu eindelijk in eigen streek terecht 
voor dagbesteding.  Ons dagatelier 
treedt ook in interactie met de lokale 

g e m e e n s c h a p , 
met de vrijwilligers, 
met de vakantie-
gasten. Op deze 
manier zullen 
we zeker ook 
nieuwe vrijwilligers 
aantrekken. 
Kortom... De Kleppe 
groeit en bloeit, 
en ons project 
wordt alleen maar 
mooier.

Welkom, De Bolster!
Vanaf 2023 maakt De Kleppe deel uit van zorgaanbieder vzw De Bolster. Op 
1 januari sluiten we met veel dankbaarheid het hoofdstuk “De Overmolen” 
af, en kijken we met veel enthousiasme uit naar deze nieuwe samenwerking. 
De ruggensteun van De Bolster 
betekent een verduurzaming van 
onze werking, een sterkere lokale 
verankering én de uitbouw van een 
nieuwe dagondersteuning!

Dankjewel,
De Overmolen!
Het project van De Kleppe is ontstaan 
en uitgebouwd onder de vleugels 
van vzw De Overmolen. Vandaag is 
De Kleppe een breed sociaal project, 
gedragen door tientallen vrijwilligers 
en honderden sympathisanten. En de 
tijd om los te laten en uit te vliegen is 
gekomen.

“De werking van De Kleppe is echt een 
parel”, aldus Johnny De Mot, voorzitter 
van De Overmolen. “De Overmolen 
heeft De Kleppe in 1995 opgestart als 
armoedeproject.  Door de jaren heen is 
de focus verbreed naar  zorg en er zijn 
nog mooie groeimogelijkheden. Als 
innovator voelden we dat de toekomst 
van De Kleppe beter door een geschikte 
partner uit de zorgsector verzekerd 
kon worden. We zijn verheugd dat we 
uitkwamen bij vzw De Bolster.“

We zijn iedereen bij De Overmolen en 
in het bijzonder voorzitter Johnny De 
Mot ontzettend dankbaar voor alle 
kansen.  Een hele warme dankjewel 
van iedereen bij De Kleppe! 

Vrijwilligers
in de kijker
Op zaterdag 29 oktober hielden we 
onze jaarlijkse bedankdag. Het werd 
een hele fijne dag, in het teken van 
“Verleden, heden en toekomst van 
De Kleppe”. 

Bloemetjes konden niet ontbreken! 
Helen werd in de bloemetjes gezet 
als Vrijwilliger van de maand. Zij is een 

Even verduidelijken 
Met de uitbouw van ons dagatelier maken we op De Kleppe kennis met 
een aantal nieuwe termen:

• (Jong)volwassenen met een beperking kunnen beroep doen op 
dagbesteding: zinvolle activiteiten, overdag, in groep, en onder 
begeleiding. 

• Hiervoor ontvangen ze een Persoonsvolgend Budget (PVB) om deze 
zorg “in te kopen”. De aanvraag van zo’n budget duurt wel even. 

• Personen die nog geen budget hebben maar wel dagbesteding 
nodig hebben, kunnen werken met Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp (RTH). 

• De organisatie die budget toekent en ook de aanbieders van 
dagbesteding een goedkeuring bezorgt, is het VAPH - Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap.

De Bolster is een erkende zorgaanbieder dus ons dagatelier kan vanaf 
januari ‘beperkt’ opstarten. Onze aanvraag is ingediend bij het VAPH 
om meer mensen via ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’ een plaatsje te 
geven. We duimen dan ook met z’n allen dat dit in december wordt 
goedgekeurd!

echte meerwaarde in het Kleppe-
kantoor! Dankjewel voor je inzet, 
Helen!
Onze twee topvrijwilligers Gerda en 
Frida bedankten we met een heuse 
“De Kleppe Lifetime Achievement 
Award”! Dik verdiend, en we zijn hen 
ontzettend dankbaar voor alles wat 
ze doen!
Op www.dekleppe.be kan je een 
verslag van de dag lezen.

Sponsors
in de kijker
Je las het misschien al in de 
pers: De Kleppe wordt het eerste 
Vlaamse vakantiecentrum met een 
rolstoelschommel geschikt voor elk 
type rolstoel, ook zware elektrische 
rolstoelen. 

Deze aankoop werd mogelijk dankzij 
de steun van NEOS, OKRA en een 
gulle privé-gift! 

• NEOS zamelde maar liefst 10.000 
euro in! Naast een bijdrage voor 

de rolstoelschommel 
konden we hiermee
ook het laatste stukje 
rolstoeltoegankelijk 
pad aanleggen, een
nieuwe schuur-
machine en 
compressor kopen én 
het kunstwerk op de 
grote muur vooraan 
financieren. Deze 
m u u r s c h i l d e r i n g 
is één van de 
blikvangers in de BiZar 
kunst-wandelroute. 
Wil je de route zelf 
eens wandelen? 

Kom gerust een kaartje halen 
aan de balie van De Kleppe!

• De Memoride van Okra sport 
Brakel-Lierde en Okra trefpunt 
Nederbrakel bracht een mooi 
bedrag van 2.550 euro op voor De 
Kleppe!

• We konden ook rekenen op een 
zeer gulle privé-gift van 3.000 
euro. De schenker wil liever niet 
met naam en toenaam genoemd 
worden, maar draagt De Kleppe 
een zeer warm hart toe!

Een warme dankjewel aan alle gulle 
sponsors!

OPGELET: 
NIEUW REKENINGNUMMER!

Het rekeningnummer van
De Kleppe is vanaf nu
BE62 0019 4057 8461

Onze immense dank gaat uit naar … *  (*sponsors 2021-2022)


