Save the date

REVA-BEURS

U wordt uitgenodigd om met ons 25 jaar Overmolen te vieren, een uitgelezen kans
om onze werking en realisaties te leren kennen.
26 oktober vanaf 18h te Wiels, Avenue van Volxemlaan 354, 1190 Brussel
‘Kleppetoeren’ is geboren. Op zaterdag 18 november 2017 worden diverse
activiteiten georganiseerd ten voordele van De Kleppe. Een dag voor klein en groot
... een dag om de hongerige magen te vullen ... een dag met amusement en muziek!
18 november, Everbeekplaats, 9660 Everbeek (Opbrakel)

Uw steun doet
wonderen
De Kleppe is een plek die voor
velen de start is van een positief
veranderingsproces in hun leven. Eén
persoon op vijf kan zich deze zomer
geen vakantie veroorloven, voor
kinderen is dit percentage nog hoger.
De werking van De Kleppe wordt
gedragen door veel vrijwilligers en
mensen in een bijzonder statuut.
Er is geen financiële ondersteuning voor
de dagelijkse werking en personeel.
Help ons om mensen in armoede een
verdiende vakantie te geven.
Stort vandaag nog op BE12 0682 5002

4092 met mededeling ‘gift + postadres’
of via de Koning Boudewijnstichting
op BE10 0000 0000 0404 met
mededeling 128/2274/00057 (fiscaal
aftrekbaar vanaf €40 per jaar)

Vrijwilligers
gezocht

Op 20, 21 en 22 april van dit jaar heeft
de 15e Reva-beurs plaatsgehad in
Flanders Expo in Gent.
Deze reva(-lidatie)beurs richt zich
naar mensen met een beperking
en
hun
familie,
professionele
hulpverleners, mantelzorgers e.a..
Zo’n 160 exposanten versterkten
informatie over dienstverlening, zorg,
zorghulpmiddelen e.a.
Ook De Kleppe had er een stand en viel
vooral op door de interactie met konijn
Florie als eyecatcher. Op deze beurs
hebben we vele tientallen contacten
gelegd met geïnteresseerde families
en
professionele
zorgverleners.
Inmiddels zijn hiervan al meerdere
mensen ter prospectie voor een
rondleiding naar De Kleppe geweest.


De Kleppe is steeds op zoek naar
vrijwilligers. Voel je geroepen om
je steentje bij te dragen en ben je
aangetrokken door de diversiteit aan
vrijwilligerswerk die we aanbieden?
Denk maar aan het werken met
dieren,
technisch
onderhoud,
klusjes, onthalen van groepen,
administratieve
ondersteuning,
werken in de moestuin, maar ook
beleidswerk, communicatief werk,
promo voeren, e.a.)…

N
 eem dan snel contact op met
coördinator Robin Ronsyn
op 0494 12 98 46.

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

De Kleppelaar
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Jaarlijkse steun
van De Lions

Interview met
Kurt & Eratkhan

Interview met Kurt & Eratkhan

Twee werelden, één vriendschap
Eratkhan is geboren in Afghanistan, bracht
er zijn jeugd door, maar toen hij 16-17 jaar
was brak de oorlog uit. Laaggeschoold
en werkloos vluchtte hij het land uit,
een betere toekomst tegemoet. Zijn
vrouw en 1-jarig dochtertje liet hij achter.
Hij koos voor Europa, omdat zijn vrouw
reeds familie had in Keulen, Parijs en
Brussel. Intussen is het gezin herenigd
en heeft hij nog een zoon bij.
Kurt leefde enkele maanden in
de daklozenopvang ‘huis 13’ te
Geraardsbergen en kwam met de groep
De Kleppe verkennen. Wat hem direct
aansprak waren de verbouwingswerken.
Immers, hij werkte vroeger in de bouw,
plaatste metalen poorten en voerde
betonwerken uit. Hij zocht werk, maar
door rugproblemen kon hij niet het zware
werk van de bouw verder uitoefenen.
De Kleppe biedt gevarieerd werk. Op 1
februari 2016 ging hij van start. Enkele
maanden na de start op De Kleppe kon
Kurt terecht in een appartement. Terug
een eigen plek, een goede job en nieuwe
vriendschappen…
Eratkhan, wil jij iets vertellen over je
vluchtroute?
Een jaar lang ben ik onderweg geweest
… te voet de bergen over, in containers
op de boot, liftend met auto’s. Vele

landen heb ik doorkruist, maar wat
vooral bijgebleven is, zijn de 4 maanden
gevangenis in Turkije. Het duurde zolang
eer ik papieren kreeg om door te reizen.
Eens ik in Parijs was, kon ik gemakkelijk
met de trein in Brussel geraken.
We zijn met een 30-tal vertrokken en
ik heb veel mensen onderweg zien
sterven. Ik heb zelfs dagen zonder eten
geleefd, enkel water gedronken. Wie
besmet water dronk, was ten dode
opgeschreven.
Eens in België heb ik eerst in vele steden
geleefd, tot ik uiteindelijk in Brussel
bij de WTC-toren kwam, waar ik asiel
kon aanvragen. Vandaar hebben ze me
doorgestuurd naar Brakel, omdat ik in
Ten Bosse een huis kon huren voor 500 €
in de maand. Door het OCMW van Brakel
ben ik tewerkgesteld in De Kleppe.
Kurt, jij en Eratkan zijn heel goede
vrienden geworden… hoe liep dat?
Toen Eratkhan in De Kleppe aankwam,
gaf ik hem de hand, en ik had direct
het gevoel, ‘het gaat klikken tussen
ons’. Ik mocht Eratkan wegwijs maken,
en vlug bleek dat we toch wel gelijke
karaktertrekken hadden: graag lachen,
plezier maken, genieten van het werken
met de dieren, maar ook het werk in de
moestuin interesseert ons.
Bovendien is Eratkan iemand ‘to the point’,

Onze immense dank gaat uit naar … *

(*sponsors 2015-2017)

wel met een hard karakter,anders was
hij nooit gevlucht. Hij leert onze cultuur
kennen, maar het tegenovergestelde
gebeurt ook; we eten regelmatig samen,
bakken brood en veel meer…. Praktische
zaken pakken we samen aan. Wat mij
het meest opvalt, is zijn vlugge inzicht
om technische dingen uit te werken.
Ook voor Eratkhan ben ik vaak een tolk,
maar probeer vooral de administratie in
België duidelijk te maken. Kort gezegd,
we schieten heel goed met elkaar op.
Frida Rijdant, Vrijwilliger

Fietsvriendelijke logies
Een fietsvakantie doet wonderen

Reactie van een
vrijwilliger
Hannelore kwam heel stil en onzeker
aan in de geitenpiste. Bij het roepen op
Cloclo deed ze haar uiterste best, maar
ik kon haar amper horen.
D e
begeleiders zeiden dat roepen niet zou
lukken voor Hannelore. Maar ik bleef
haar aanmoedigen. Ik zag dat ze genoot
maar ze bleef stil. Tot het moment dat ze
de piste met Arthur mocht doen.

Maar een fietsvakantie waarmee je niet
alleen jezelf en je groep plezier doet,
maar ook mensen helpt die het minder
goed hebben dan jij, dàt is pas een
wonder.
De Kleppe is ook het perfecte
vakantiehuis om er even uit te zijn met je
familie of vrienden, te herbronnen en te
genieten. Je komt er terecht in een sociaal
inspirerende omgeving die de groep
stimuleert en andere perspectieven
biedt. De Vlaamse Ardennen bieden
heel wat mogelijkheden voor fietsers
van alle niveaus. Je kan er rustig
genieten en ontspannen, maar ook
keihard trainen op bekende mythische
wegen. En terwijl je als fietser geniet
van de schitterende streek steun je de
werking van De Kleppe.

Sponsor in de kijker
Jaarlijkse steun van De Lions

Luid, duidelijk en met overtuiging gaf ze
de bevelen ‘op, spring, kom, …’ en riep
ze op Arthur. We zagen haar glimlachen
en genieten als de geit haar bevelen
opvolgde. Haar zelfvertrouwen en
zelfbeeld groeide…

Aangezien De Kleppe voor zijn
dagelijkse werking, personeel of voor
infrastructurele
verbeteringswerken
niet kan steunen op overheidssubsidies,
zoeken we voortdurend duurzaam
partnership.

Het was genieten voor haar en voor
ons. De getuigenis van de begeleiders
was… Whow… Hannelore is zo timide
en laat hier nu haar STEM horen. Het
welgemeende applaus van ons deed
haar groeien.

Het is daarom ook dat we met trots
en met heel groot respect al enkele
jaren van een mooie samenwerking
kunnen genieten met de Lionsclub
Geraardsbergen-Brakel.
Dit zijn hun realisaties :
-in 2014 : schenking 3.000 euro voor de
dierenwerking
-in 2015 : schenking 7.000 euro voor de
interactieruimte
-in 2016 : schenking 3.750 euro voor
een snoezel-en sportkoﬀer en de
fietsenstalling.
Waarvoor
dank.

Stap buiten de platgetreden paden.
Je keuze doet wonderen !
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