De Kleppelaar
Driemaandelijks - maart-mei 2018

Afgiftekantoor Geraardsbergen - N°P921149

DE WARMSTE WEEK

Wandelen met Alpaca’s

Nieuwe collega Griet

Heel wat organisaties hebben
zich eind december terug van
hun warmste kant laten zien. Verschillende acties werden op het
getouw gezet om ons te steunen.

We zijn altijd op zoek naar leuke
activiteiten voor onze vakantiegangers in de streek. Met een
team van vrijwilligers en medewerkers gingen we op bezoek bij
de Alpaca-boerderij EcoSnooze.

Sinds januari is Griet onze nieuwe collega op De Kleppe. Ze is
verantwoordelijk voor onze vermarkting en communicatie.

Stella Matutina bakte wafels en
verkocht pakjes kerstkaarten voor
€4000. Go Centrum verkocht
kerstkaartjes en schonk ons
€1300. Huis van de Mens organiseerde een DJ-contest en dat
bracht €1000 op. Het Atheneum
verkocht voor €230 op hun kerstmarkt. BEDANKT!

De eigenaars, Jos en Mieke ontvingen ons met open armen op hun
prachtig domein. En daar houden
ze niet alleen alpaca’s. We bezochten ook hun kwekerij van oesterzwammen en shiitakes, en een
yoga & massageruimte.

Zo zal Griet ervoor zorgen dat De
Kleppe in the picture komt, dat
onze website er altijd piekfijn uitziet, en dat je op de hoogte blijft
van al onze nieuwtjes!
Griet heeft jaren ervaring als communicatieadviseur en het ontwikkelen van nieuwe projecten in tal
van sectoren;.
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Dankreceptie en partnermuur
Op onze dankreceptie van 9 februari mochten we
ondanks de sneeuw heel wat vrijwilligers, schenkers en sponsors verwelkomen. Een geslaagde
avond met overheerlijke hapjes dankzij onze cateringsploeg onder leiding van Sylvianne. De aanwezigen kregen de kans om de OVM-documentaire
te bekijken.
Paul werd verkozen tot de ‘vrijwilliger van het jaar
2017’ en er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze ‘partnermuur’ uit te breiden. OZC
Viane en BuBao De Mozaïek kwamen langs om
samen met Anne Claire nieuwe kunstwerken te
maken.

KALENDER
17-18 APRIL en 3-4 MEI: vormingen VIVES ‘dieren in de zorg’
24 APRIL om 19h30: THEMA-AVOND ‘Autisme’ voor vrijwilligers & werknemers
10—12—21 APRIL: Stand op ONDERWIJS—beurs ter promotie van openluchtklassen
23 MEI: Algemene vergadering

Voorstelling beleidsdocument en actieplan 2018
A.d.h.v. de evaluaties van de gasten en werkgroepen, de dromen van de werknemers en vrijwilligers
en de resultaten van de stuurgroep, werd een
nieuw beleids- en actieplan opgesteld voor 2018
en de verdere toekomst! We zijn tot verschillende
beleidsuitdagingen gekomen en tot concrete acties om onze werking en dienstverlening te optimaliseren. De grootste beleidsdoelstelling die
voorop gesteld wordt, is de ‘vermarkting’ van De
Kleppe. Het plan en de acties werden voorgesteld
op de algemene vergadering van 30 januari. Die
avond werd ook Annemie in de bloemetjes gezet.
Contactgegevens

De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 EVERBEEK (Brakel)
055 42 37 53
Www.dekleppe.be
Www.facebook.be/dekleppe
De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen.
VU.: Johnny De Mot, Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel
De Kleppelaar wordt verstuurd naar onze schenkers (2x per jaar), vrijwilligers en
medewerkers (4x per jaar)
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