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Onze immense dank gaat uit naar … *

interactiebegeleider

Mieke ziet voor 10 procent en is
rolstoelgebruiker. Ze praat honderduit,
maar vergeet het direct. Geen nood, wij
blijven geduldig.
We vertellen haar hoe de geit er uit
ziet en laten haar alle activiteiten mee
beleven. Ze toont interesse en doet het
schitterend. Op het einde sluiten we
af met een applaus voor de geitjes en
de deelnemers, waar Mieke deel van
uitmaakt.
‘Mag ik je een knuﬀel geven’, vraagt ze op
het einde… Een dikke kus en een stevige
knuﬀel ontvang ik… uit dankbaarheid.
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Reactie van Kurt,

25 jaar De Overmolen vzw
In het kader van deze verjaardag, werd
op 26 oktober in WIELS, het Centrum
voor Hedendaagse kunst in Brussel,
een dag vol interactieve activiteiten
georganiseerd. Ook ging hier de
OVM-documentaire in première, een
retrospectieve over 25 jaar Overmolen en
een blik op haar werking, geschiedenis en
de verwezenlijkingen van de organisatie
en haar partners.

(*sponsors 2016-2017)

Proarto
Horebeke

Ommekaar vzw

Interview met Rik Feys
Eerste editie van
De Kleppetoeren

“De Kleppe, mijn tweede leven”

Tientallen rondleidingen in het

Rik heeft al een hele weg afgelegd in
het leven, een weg met vele successen,
maar ook tegenslagen. Rik behaalde zijn
diploma, had zijn eigen bedrijf, een mooi
huis en een gezin. Enkele jaren geleden
sloeg het noodlot toe: stopzetting van
het bedrijf, relatieproblemen, ﬁnanciële
moeilijkheden en zware medische
problemen. Rik is een sterk man en heeft
gevochten, maar de samenloop van
omstandigheden heeft hem gekraakt
en getekend. 2 jaar geleden kwam
Rik terecht op De Kleppe en nu is hij
terug de sterke man vol energie, met
zelfvertrouwen en met een groot hart
voor de organisatie.

vakantiecentrum

Hoe ben je in De Kleppe terecht gekomen ?

Twee beneﬁetoptredens van

In de periode dat ik mijn eigen
importzaak heb moeten stopzetten, had
ik ook privé- en gezondheidsproblemen,
wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat
ik door het OCMW in het art 60-statuut
werd geplaatst. Ik had de mogelijkheid
ingeschakeld
te worden
in
de
Kringloopwinkel of in De Kleppe. Ik werd
ter verkenning in De Kleppe ontvangen
door coördinator Robin en dat klikte
meteen.

lokt meer dan 700 deelnemers!
Op zaterdag 18 november organiseerden
de vrijwilligers van De Kleppe een
dag met diverse activiteiten waarvan
de opbrengst integraal gaat naar de
werking van het zorgvakantiecentrum
en de zorgboerderij.
De Kleppetoeren, dat was:
600 deelnemers voor het eetfestijn
150 wandelaars

Kindertheater Jeuk en van Jimmy
Colman
De overhandiging van de gift van
2500 euro van vzw Hippoc via een
persmoment.
En nog veel meer !

Wat doe je in De Kleppe?
Mijn takenpakket is gegroeid doorheen
de tijd. Ik ben gestart in een uitvoerend
administratieve en logistieke functie.
Door mijn sterke motivatie, loyaliteit en
werklust, kreeg ik steeds meer taken en
verantwoordelijkheden
toevertrouwd
binnen het administratieve en logistieke
luik van de organisatie.

VZW Zorg voor gehandicapte personen

Wat betekent De Kleppe voor jou ?
Ik was van in het begin enorm
gecharmeerd door het project. Alles
moest nog zowat beginnen qua nieuw
concept en die uitdaging van de enorme
variatie aan werk beviel me terstond. Ik
wist meteen dat ik hier mijn know-how
en ervaring kon uitspelen. Gelukkig
kon ik het bestuur van de VZW De
Overmolen hiervan ook overtuigen,
want De Kleppe betekent ondertussen
heel veel voor mij. Ik kan hier mezelf
in kwijt in een ontspannen sfeer,
ondanks de drukke agenda, waarin je
kan samenwerken met mensen van
diverse origine en achtergrond, met
of zonder samenwerkings-ervaring.
Mezelf zowat als rechterhand voelen van
Robin, maakt het alleen maar compleet,
vooral te weten dat het wederzijds is.
Ondertussen is De Kleppe mijn tweede
leven geworden.
Hoe zie je de toekomst nog ?
Ik word volgend jaar 59, krijg binnenkort
een G-IBO statuut met aansluitend
een statuut op langere termijn. Ik hoop
hier te kunnen blijven werken tot mijn
pensioengerechtigde leeftijd. En ik weet
nu al dat ik dat tot de laatste dag met
evenveel overtuiging zal doen.

U bent uitgenodigd
Op vrijdag 9 februari om 19u30 organiseert De Kleppe zijn dankreceptie. Hiermee
willen we onze sponsors en schenkers danken voor hun steun. U bent bij deze
uitgenodigd!
We maken van deze gelegenheid gebruik om de OVM-documentaire te
projecteren. Met deze documentaire, van de hand van Silvio Ivicic, geven we een
inkijk in de werkingen van De Overmolen, De Kleppe, Baita, Lhiving, Minor-Ndako,
Pag-asa en Globe Aroma.
Schrijf u (voor 22 januari) in voor de dankreceptie via info@dekleppe.be .

De warmste week
Doe een gift

Vrijwilligers
gezocht

Het is terug De Warmste Week van
Studio Brussel. Je kan de warmathon
meelopen, een plaatje aanvragen of zelf
een actie opzetten voor De Kleppe. Info
via www.dewarmsteweek.be
U kan ook onze dierenwerking steunen
of onze doelgroep gelukkig maken door
te storten
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)

Getuigenis
Van Kompas vzw
Onze
groep
heeft
de
belevingsvoormiddag met de dieren
zeer
enthousiast
onthaald.
De
medewerkers waren vriendelijk en
geduldig met onze cliënten. De uitleg
was professioneel, maar begrijpelijk en
passioneel! De activiteiten stimuleren
verschillende aspecten: oog-hand
coördinatie, gevoel van eigenwaarde
‘ik kan dat’, positief emotief gedrag,
…. Eén van onze deelnemers
communiceert zeer moeilijk, hij
ontspande zienderogen bij het contact
met de dieren en kreeg een glimlach
op zijn gezicht. In de namiddag vond
hij de moed en het zelfvertrouwen
om zich verbaal uit te drukken. De
belevingsdagen zijn absoluut een
meerwaarde voor het vakantiehuis en
voor ons ‘de’ reden om zeker terug te
komen.

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.)…

Recentste schenkingen
november
€ 2500 Hippoc vzw

Neem 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.
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€ 1500 Rotary Brakel-Zwalmvallei
€ 650 toneelvereniging Proarta
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