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In november werd het Fonds ‘Vrienden
van De Kleppe’ opgericht. Dit fonds
wordt ondersteund door de Koning
Boudewijnstichting en laat toe om
geld in te zamelen om onze organisatie
duurzaam te steunen. De Stichting
regelt de fiscale aspecten en maakt
giften fiscaal aftrekbaar vanaf 40€.
Dit is nog mogelijk voor 2018.
Wens je ook een gift te doen. Dan
kan dit op het rekeningnummer BE
10 0000 0000 0404 met mededeling
018/1460/00063.
De vrienden van De Kleppe kozen
5 activiteiten uit waarvoor ze geld
inzamelen:
Een autismevriendelijk verblijf
De zorgboerderij en
belevingsdagen
Korting op verblijf voor
mensen in armoede
Investering in
zorgondersteuning
Duurzame inclusieve werking
Wil je een schenking doen naar aanleiding van
een jubileum of verjaardag? Contacteer ons
zeker vooraf, zodat we een specifieke actiecode
kunnen bezorgen om de fiscale attesten voor
uw genodigden in orde te brengen.

“Ik kwam hier terecht in een
fantastisch team. We hebben hard
gewerkt, maar ook veel gelachen.”
Nog niet zo lang geleden was Elie
Herzeel een toegewijde huisman. Zijn
vrouw werkte in het ziekenhuis en had
moeilijke uren. Hij bleef thuis om op zijn
dochter te passen. Maar ook dochters
worden groot. En zo ging Elie terug op
zoek naar een job. Zijn eerste sollicitatie
was bij De Kleppe. Dadelijk raak! Door zijn
ervaring bij de groendienst van Ninove
had Elie groene vingers. Ideaal voor onze
tuin dus. Eind dit jaar loopt het contract
van Elie in De Kleppe af. De Kleppelaarredactie heeft nog een paar vraagjes
voor hem.

Hoe was je eerste ervaring bij De Kleppe?
Ik kwam hier terecht in een groep met
fantastische collega’s. Het zijn echt
makkers geworden. We werken hard,
maar kunnen samen ook goed lachen.
Daar heb ik al veel goede herinneringen
aan over gehouden. Zo zal ik het feest
voor 25 jaar De Overmolen niet gauw
vergeten. We trokken er met de hele
bende naartoe en installeerden de stand
van De Kleppe op de vijfde verdieping…
maar dan wel zonder lift! Maar het is
ons gelukt en het uitzicht boven was
adembenemend.

geniet ik nog van het contact met de
mensen. Hen kunnen helpen, of gewoon
een praatje
slaan, geeft me veel
voldoening. Ik werkte ook heel graag met
de groepen tijdens de belevingsdagen.
Helaas kan ik dit nu niet meer doen door
een allergische reactie aan de dieren.

Wat vind je het leukste aan je job?
Bij De Kleppe heb ik mijn sociaal talent
ontdekt. Ik hoop dat ik ook in mijn
nieuwe job in contact kan blijven met
mensen. Maar de afwisseling die ik
hier op De Kleppe heb, zou ik toch ook
graag behouden. En als ik nog tijd over
heb, kom ik graag nog eens langs als
vrijwilliger.

Wij hopen Elie ook in 2019 nog veel te
zien. Want we zullen hem zeker missen:
zijn grapjes, zijn vriendelijkheid,…en niet
te vergeten, zijn befaamde ballekes in
tomatensaus!

Wat vind je het leukste aan je job?
Ik hou van de afwisseling die ik heb
in mijn job op De Kleppe. Onderhoud
van het gebouw en de tuin, reparaties,
poetsen, enzoverder. Maar het meest
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Opendeurdag ‘Kleppetoeren’
16 februari 2019

U bent
uitgenodigd
Op ZATERDAG 16 FEBRUARI OM
13U organiseert De Kleppe zijn
dankreceptie. Hiermee willen we onze
sponsors en schenkers danken voor
hun steun.
Ook u bent welkom!
Aansluitend op dit dankmoment gaat
onze grote opendeur door.
Schrijf u (voor 31 januari) in voor de
dankreceptie via info@dekleppe.be.

De warmste week
Doe een gift
Van 18 tot 24 december is het 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

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).
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